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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Ha-

cı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “programları” ibaresinden sonra gelmek

üzere “, proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Kamu kurumları ve özel sektöre yönelik danışmanlık hizmeti vermek; her türlü se-

miner, konferans, kongre, çalıştay, alan araştırmaları düzenlemek ve sunulan araştırma proje-

lerine destek vermek.”

“d) Sosyal bilimler ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

e) Üniversite ile özel sektör, sanayi ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ihti-

yaca ve iş birliğine dayalı olarak hizmet sunmak.
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f) Kamu kurumlarının talep ettiği bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm stratejilerine

yönelik yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının de-

ğerlendirilmesi konularında danışmanlık ve proje yönetim hizmeti sunmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma ve uygulama projeleri için Merkez

bünyesinde oluşturulacak araştırma gruplarında yer alabilecek Üniversite içinden ve dışından

araştırmacıların seçimini yapmak ve Yönetim Kurulunun kararının ardından Rektör onayına

sunmak.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805



Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; yurt içinde veya yurt dışında yüz yüze veya çevrimiçi

olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkçeyi ana dil olarak; Türk soylulara ve akraba

topluluklarından olanlara, uluslararası statüde olanlara/yabancı uyruklulara Türkçeyi yabancı

dil olarak öğretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat çerçevesinde eğitim öğretim kursları açmak ve programlar düzenle-

mek.

b) Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla

iş birliği yaparak Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü

tanıtmak, ana dil veya yabancı dil olarak Türkçe eğitim öğretimi ile ilgili sorunların çözümüne

yönelik araştırma, uygulama, eğitim öğretim programları yapmak, yöntemler geliştirmek, pro-

jeler hazırlamak, yazılı ve görsel eğitim öğretim materyali hazırlayıp yayımlamak, yayım faa-

liyetlerinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışına Merkezin faaliyet alanı ile ilgili görevlendirilen öğretim ele-

manları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak ve programlar düzenlemek.
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d) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan

ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim öğretim, araştırma, uygulama ve yayım faaliyetle-

rinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, büyükelçilik ça-

lışanlarına, diplomatlara ve iş adamlarına Türkçe kursları açmak ve programlar düzenlemek.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde, Merkezin Türkçe hazırlık kursunu bitirenlere, bu kursa

katılmayan ancak Türkçe dil yeterliğini ibraz etmek/belirlemek ve belgelemek isteyenlere Türkçe

Dil Yeterlik Sınavı yapmak ve bu sınavda Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine

getirenlere Türkçe Dil Yeterlik Belgesi vermek.

f) Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili

ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi bölümlerinin ve

benzer bölümler ile yurt dışındaki Türkoloji bölümleri öğrencilerine, mezunlarına, bu alanlarda

lisansüstü tahsil gören öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde mesleki tecrübeye yönelik kurs-

lar açmak, programlar düzenlemek; gerektiğinde kurs/program sonunda stajlar yaptırmak ve

bu faaliyetleri başarı ile bitirenlere belge vermek.

g) Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili

ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Çeviri Bilim, Filoloji bölümleri ile benzer

bölümlerde ve yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliş-

tirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Ana dil veya yabancı dil olarak Türkçe eğitim öğretiminin daha verimli bir hâle ge-

tirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak.

h) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe yeterlik ve düzey belirlemek üzere yüz yüze veya çev-

rimiçi sınavlar yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarında etik kuralları uygulamak.

j) Merkezin amacına yönelik faaliyetler için gerekli araç gereç ve yayımları, menkul

ve gayrimenkulleri temin etmek.

k) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
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Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Üniversitenin

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı

yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı/yardımcıları; Üniversitenin öğretim elamanları arasından en fazla

iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür yar-

dımcısı/yardımcıları görev süresinin sonunda Rektör tarafından Müdürün görüşü alınarak tekrar

görevlendirilebilir veya süresinden önce görevine son verilebilir.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağla-

mak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

ç) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

(4) Müdür yardımcısının/yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek, vekâlet ettiği sürece Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen

ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev sü-

resi üç yıldır. Süresi biten üye/üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle boşalan

üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine

olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Toplantı gündemi Müdür tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden önce üyelere

bildirilir.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesinde Müdürün tekliflerini ince-

lemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.
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c) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar ver-

mek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim öğretim planlamacıları ve elemanları

MADDE 10- (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanlarından bazılarını, eğitim

öğretim planlamacıları ve elemanları olarak Rektörün onayıyla görevlendirebilir.

(2) Eğitim öğretim planlamacıları ve elemanları, eğitim öğretim ile ilgili plan ve prog-

ramlar yaparak bu plan ve programları geliştirerek eğitim öğretim işlerini sürdürür, takip eder

ve denetler.

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşı-

lanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14- (1) 10/11/2011 tarihli ve 28108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Er-

zincan Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ ARŞİV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/6/1992 tarihli ve 21252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan

Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEÇİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/2/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üni-

versitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Siirt Üniversitesi Küçük

ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Keçi Uygulama

ve Araştırma Merkezinin” ibareleri “Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Uygulama ve

Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Merkez (SİU-KÜBÜMER): Siirt Üniversitesi Küçük ve Büyükbaş Hayvan Yetişti-

riciliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; başta Veteriner Fakültesi olmak üzere Üniversiteye

bağlı diğer akademik birimlerde sürdürülen, eğitim–öğretim faaliyetlerine destek sunmak, küçük

ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, ıslahı ve sağlığı amacıyla her türlü bilimsel araştırma, uy-

gulama, projeler yapmak/yürütmek, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç

duyulabilecek verileri toplamak, küçük ve büyükbaş ürünlerini hijyenik koşullarda üreterek

bölge yetiştiricilerini bilinçlendirmek, küçük ve büyükbaş orijinli gıdalar için entegre tesislerin

oluşturulmasında teknik destek vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmaktır.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üretime ayrılan tesislerde, Üniversitede mevcut olan veya kurulacak birimlerle küçük

ve büyükbaş orijinli üretimi gerçekleştirmek.

b) Bölgede yapılmakta olan küçük ve büyükbaş yetiştiriciliği ile ilgili çevre koşullarını

incelemek.

c) Bölge koşullarına uygun küçük ve büyükbaş ırklarını geliştirmek amacı ile araştırma

yapmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışında bulunan yüksek verimli küçük ve büyükbaş ırklarının temini,

barındırılması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve bölgeye adaptasyon kabiliyeti yüksek olanların

yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar/planlamalar yapmak.

d) Merkez bünyesinde küçük ve büyükbaş yetiştiriciliğine yönelik melezleme, ıslah ve

seleksiyon faaliyetlerini yürütmek.

e) Ulusal gen bankasına katkı sağlamak.

f) Kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda toplam üretim artışını sağlayacak

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

g) İl, bölge ve ülke bazında küçük ve büyükbaş sağlığı ve hastalıkları ile ilgili koruyucu

hekimlik alanında araştırmalar yapmak.

ğ) Küçük ve büyükbaş hastalıklarının tedavisiyle ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak.

h) Elde edilen ürünleri değerlendirmek ve pazara hazırlamak.

ı) Üniversitenin akademik birimleri tarafından Merkezde yürütülmek üzere hazırlanan

bilimsel veya Ar-Ge niteliği taşıyan çalışmaların Merkezde yürütülmesini sağlamak.

i) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik

çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

j) Araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile anaç ve da-

mızlık materyallerini kamu ve özel kuruluşlara sunmak.

k) Verim ve kaliteyi esas alarak, başta Siirt ili olmak üzere bölge ve ülke küçük ve bü-

yükbaş yetiştiriciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak.

l) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile bölge üreticilerine ön-

derlik etmek.

m) Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, çalıştay, konferans, kongre ve kurs gibi

bilimsel faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

n) Çevre ve bölge üreticilerine eğitici özellikte seminer, konferans ve yetiştirici kursları

düzenlemek.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF ÖLÇÜ VE MİKTARLARDA BORU, DİRSEK, SAC,  

PROFİL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Muhtelif Ölçü ve Miktarlarda Boru, Dirsek, Sac, Profil Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 

Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/325423 

1- İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. km Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU 

b) Telefon No : 0 366 242 73 11 

c) Faks No : 0 366 242 73 33 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 264 metre Boru, 40 adet Dirsek, 66 Tabaka Sac, 5550 Kg ve 

60 metre Profil 

b) Teslim Yeri : Kastamonu Şeker Fabrikası Stok Sahasına istifli olarak. 

c) İşin Süresi : Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) takvim 

günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 21.04.2022 Saat 11:00 

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Taşköprü Yolu 18. km 

Bük Köyü Mevkii / KASTAMONU) adresinde görülebilir ve 200,00 TL. (Y.İkiyüztürklirası) 

bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

8- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    3918/1-1 
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KABLO EK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kablo Ek Malzeme Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre Açık İhale Usulü ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:267090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 75 -0372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 

125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : cemal.azak@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2248022 

b) IKN : 2022/346741 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Kablo Ek Malzeme Temini (6 kalem) 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 

ambarlarıdır. (Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

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 : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 

(doksan) iş günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

b) Tarih ve saati : 09.05.2022 Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası 

olacaktır. Teklifle birlikte sertifika sunulacaktır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

10- Teklif ve Sözleşme Türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 

zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 4137/1-1 
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ÇZK PALETİ VE KİLİDİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ÇZK PALETİ ve KİLİDİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin  

a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 88 -    03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

ve Satın Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No 2222038 

b) IKN 2022 / 326355 

c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-ÇZK Paleti ve Kilidi - 2 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 120 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 09.05.2022 Pazartesi günü saat : saat : 15:00 

4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 

4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 

inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu 

ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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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. 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 

isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave  tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 

olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 

Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 

döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 

eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8-Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

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. 3898/1-1 
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ÇELİK HASIR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ÇELİK HASIR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 2591900 

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 : 2222037 

b) İKN : 2022 / 326328 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Çelik Hasır - 2 kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : Müesseselerin ambar stok sahasıdır. 

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; 1. parti 30 gün, 2. parti 90 

takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 23.05.2022 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; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. 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 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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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 toplamda en 

düşük olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 

göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) 

yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede işin tamamı için 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. 3919/1-1 
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16 KALEM OCAK ARABASI YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
16 Kalem Ocak Arabası Yedekleri 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 İhale 
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 75 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü Misafirhanesi   

7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
ANKARA 

d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/Hizmetin  
a) Dosya No : 2217018 
b) İKN : 2022/328721 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 16 Kalem Ocak Arabası Yedekleri 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : 
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 : Teslim süresi 60 (altmış) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 16.05.2022 Pazartesi - Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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 
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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 

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 
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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. 

6.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6.1.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, eş çalışan malzemeler için toplamda en 

düşük, diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

- Bu ihalede 4. ve 5. kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta olup, eş çalışan 

malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmı teklif verilemeyecektir. Diğer 

kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, Ancak her bir kalemin miktarının tamamı için 

birim fiyat teklif verilecektir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif 

alma Birimine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif 

verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

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- Fiyat avantajı uygulanması: 

- Bu madde boş bırakılmıştır. 

12- 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. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. 

Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA görülebilir ve şartnameler 150,00 TL karşılığı aynı adreslerden 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16-  Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4047/1-1 
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2022 YILI 16.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı 1. Dönem için ihtiyaç duyulan 16.000 Ton Su Buharı %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında, 
Açık İhale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Adres: Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49 
Kalkandere / RİZE 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 21/04/2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 
Taşçılar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri No: 49 
Kalkandere / RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 
gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8- İhale Taşçılar Çay Fabrikası Müdürlüğü/Taşçılar Mahallesi Taşçılar Küme Evleri     
No: 49 Kalkandere / RİZE adresinde yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Fiyat değerlendirilmesinde tek fiyat verilecek olup yalnızca TL bazında verilen 

teklifler değerlendirilecektir. 
11- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3941/1-1 

—— • —— 
2022 YILI 1. DÖNEM İHTİYACI 13.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi: 21/04/2022 
1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı 1. dönemde ihtiyaç duyulan 13.000 ton su buharı Satınalma 

ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 

temin edilebilir. 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Kokulukaya Mah. Salarha beldesi / RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21/04/2022 PERŞEMBE günü saat 14:00’e kadar 
Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Salarha beldesi/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’ sı oranında Kesin teminat alınır. 
8- İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- İhale Kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 3942/1-1 
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12.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 2022 Yılı 1. Dönem 12.500 ton su buharı alım işi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3-g kapsamında, Satınalma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 250,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ortapazar Çay 
Fabrikası Müdürlüğü, Ortapazar Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21/04/2022 Perşembe günü saat 14.00’e kadar 
ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde Ortapazar Köyü/RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’de açılacaktır. 

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

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 30 

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 
6 oranında alınır. 

8- İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir. 
9- İhale ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

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

    3940/1-1 
—— • —— 

13.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından 13.000 Ton su buharı % 20 artar-eksilir opsiyonlu olarak 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler 200 TL bedelle Fabrikamızdan temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartnameler esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını 21/04/2022 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 
Evrak Kayıt kısmına elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14:00’ da açılacaktır. 

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

5- Alternatif ve kısmı teklifler kabul edilmeyecektir. 
6- Verilen tekliflerin fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

geçerli olacaktır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin 

KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde 21/04/2022 Perşembe günü saat 14:00’da 

yapılacaktır. 
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    3946/1-1 
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300x500x265 mm OLUKLU MUKAVVA KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 100.000 adet, 300x500x265 mm Oluklu Mukavva 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.04.2022 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak ve kapalı zarf 
içerisinde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14:00’te açılacaktır. 

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

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

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4072/1-1 

—— • —— 
2022 YILI 1. DÖNEM 10.500 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 21.04.2022-14:00 
İKN No : 2022/343683 
1- Müdürlüğümüzce 2022 yılı 1. Dönem için ihtiyaç duyulan toplam 10.500 ton Su 

Buharı (% 20 artar-azalır opsiyonlu) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliği 9 uncu maddesi (4734/3-g) kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Ambarlık Çay 
Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü No: 105 Merkez/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.04.2022-Perşembe günü saat 14:00’e kadar 
Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

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

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

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8- İhale Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Ambarlık Köyü Merkez/RİZE adresinde 
yapılacaktır. 

9- İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Çay 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    4034/1-1 
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FORMALİN ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/340944 

1- İdarenin 

a) Adı : T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Formalin, 715.000 Kg. 

b) Teslim Yeri : Muhtelif Şeker Fabrikaları 

c) Teslim Tarihi : İlk teslimatı 2022/Eylül ayı olmak üzere diğer teslimatlar 

fabrikaların verecekleri termin programına göre 

yapılacaktır. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

     Mithatpaşa Cad. No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 26.04.2022 tarihi, saat 14.00 

4- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı (KDV Dahil) 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 26.04.2022 tarihi, saat 14.00’e kadar, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

İdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günüdür. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    3960/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Afyonkarahisar İli Salar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Salar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Şoför GİH 11 1 

-Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise 

veya dengi okul) mezun olmak. 

-En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P94 

En az 

55 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa 
bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.salarbelediye.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
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a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 

b. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 

e. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g. 3 adet biyometrik fotoğraf, (l adedi forma yapıştırılacak) 

h. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 

edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 

Başvuru esnasında istenilen belgeler 16.05.2022 tarihinden 18.05.2022 günü saat 

16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) Salar Belediye 

Başkanlığı Merkez/Afyonkarahisar adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 

• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.salarbelediye.bel.tr internet adresine, 

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Barbaros Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. 

adresindeki Salar Belediye Başkanlığı gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz 

sorumlu olmayacaktır.) 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 

- Belediyemizce T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 

atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirmesini müteakip 24.05.2022 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan 

panosundan ve www.salarbelediye.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 
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- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Salar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav: 
Salar Belediyesinde (Barbaros Mah. Yıldırımbeyazıt Cad. No: 1 Salar/AFYONKARAHİSAR) 

31.05.2022 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav saat 10:00’da başlayacak olup aynı gün 
içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sözlü Sınav Konuları: 
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemizin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 3917/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022, 10/03/2022, 17/03/2022, 24/03/2022 

ve 31/03/2022 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 

lisans verilen, lisansı sona erdirilen, lisansı iptal edilen tüzel kişiler: 

1 

03/03/2022 tarihli ve 10823-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 

lisansı verilmiştir. 

2 

10/03/2022 tarihli ve 10831-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Fortis Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne verilen 24/06/2021 tarihli ve EÜ/10285-

12/05010 numaralı üretim lisansı 10/03/2022 tarihi itibariyle sona erdirilerek, Gireniz 

Enerji Anonim Şirketi’ne “Karamanlı BES” için, sona erdirilen 24/06/2021 tarihli ve 

EÜ/10285-12/05010 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde olmak ve 

10/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 48 (kırksekiz) yıl, 3 (üç) ay ve 14 (ondört) 

gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

3 

10/03/2022 tarihli ve 10831-14 sayılı Kurul Kararı ile; 

Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi’ne ait 12/12/2013 tarihli ve 

ETS/4752-9/02640 numaralı tedarik lisansı Kurul Kararı tarihi itibariyle 

sonlandırılmıştır. 

4 

10/03/2022 tarihli ve 10845-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

İstyap Enerji Anonim Şirketi’ne “Şırnak Barajı ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 

5 

17/03/2022 tarihli ve 10848-11 sayılı Kurul Kararı ile; 

Tuyat Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Göksu Barajı ve HES” projesi için verilen 

26/04/2018 tarihli ve EÜ/7809-7/03904 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir. 

6 

24/03/2022 tarihli ve 10868-12 sayılı Kurul Kararı ile; 

Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 23/01/2020 tarihli ve ETS/9135-

2/04420 numaralı tedarik lisansı karar tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. 

7 

31/03/2022 tarihli ve 10891-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Full Force Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verilen 22/10/2015 

tarihli ve EÜ/5842-1/03367 numaralı üretim lisansı 31/03/2022 tarihi itibarıyla sona 

erdirilerek, BBF Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Şanlıurfa Biyokütle Enerji 

Santrali” için, sona erdirilen 22/10/2015 tarihli ve EÜ/5842-1/03367 numaralı üretim 

lisansının devamı mahiyetinde olmak ve 31/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 

26/05/2038 tarihine kadar geçerli olacak, 16 (onaltı) yıl, 1 (bir) ay, 26 (yirmialtı) gün 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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8 

31/03/2022 tarihli ve 10891-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Full Force Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verilen 28/06/2021 

tarihli ve EÜ/10287-4/05018 numaralı üretim lisansı 31/03/2022 tarihi itibariyle sona 

erdirilerek, BBF Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Full Force Yenice Biyokütle 

Enerji Santrali” için, sona erdirilen 28/06/2021 tarihli ve EÜ/10287-4/05018 numaralı 

üretim lisansının devamı mahiyetinde olmak ve 31/03/2022 tarihinde yürürlüğe girmek 

üzere, 25/05/2038 tarihine kadar geçerli olacak, 16 (onaltı) yıl, 1 (bir) ay, 24 (yirmidört) 

gün süreli üretim lisansı verilmiştir. 

9 

31/03/2022 tarihli ve 10891-12 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “GOREN-1 

Santralı” için verilen 15/07/2010 tarihli ve EÜ/2650-27/1651 numaralı üretim lisansı 

31/03/2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

10 

31/03/2022 tarihli ve 10891-13 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “GOREN-2 

Santralı” için verilen 07/06/2011 tarihli ve EÜ/3262/1973 numaralı üretim lisansı 

31/03/2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

11 

31/03/2022 tarihli ve 10891-16 sayılı Kurul Kararı ile; 

Bilgin Grubu Toptan Elektrik Satışı Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 

lisansı verilmiştir. 

12 

31/03/2022 tarihli ve 10891-17 sayılı Kurul Kararı ile; 

EİB Enerji Elektrik ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik 

lisansı verilmiştir. 

    4032/1/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 tarihli Kararıyla Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 10. maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi: 

1 

17/03/2022 tarihli ve 10856-11 sayılı Kurul Kararı ile; 

Turkis Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, Karaduvar Mahallesi 6598 Sokak    

No: 76/A Akdeniz/MERSİN adresinde kurulu tesisinde depolama faaliyeti yapmak üzere 

15 (onbeş) yıl süreli depolama lisansı verilmiştir. 

    4032/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 
 4109/1-1 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 
 4110/1-1 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 
 4111/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 
 4112/1-1 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

 
 4113/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

 
 4114/1-1 
 

  



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 4092/1-1 

  



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

 
 4091/1-1 
 
 

  



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 

 



10 Nisan 2022 – Sayı : 31805 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

 

 

 

 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 10 Nisan 2022 – Sayı : 31805

Sayfa

1

2

7

7

9

11

30

74

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


