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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ 

TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE 

ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu

Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve

Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“d) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye

Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Nisan 2022
PERŞEMBE
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Millî Savunma Bakanlığından:
ORDU HİZMET HAYVANLARI SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kurulu-

şunda yer alan kurumlarda faaliyet gösteren ordu hizmet hayvanlarının çalışma ile sınav usul
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer

alan kurumlar bünyesinde faaliyet gösterecek ordu hizmet hayvanlarını kapsar.
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri

İç Hizmet Kanununun 71 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Askerî at: Askerî birliklerde özel amaçlar için eğitilip kullanılan farklı ırk ve branş-

lardaki atları,  
b) Askerî köpek: Askerî amaçlar için eğitilip kullanılan değişik ırklara ait köpeklerin

genel bir ifadesi olup; eğitildikleri ihtisas dallarına göre arama, devriye, keşif, intikal, emniyet,
iz takip, mayın arama, bomba arama, patlayıcı madde arama, narkotik/uyuşturucu madde arama
ve benzeri görevlerde kullanılan köpeği, 

c) Askerî köpek eğitici personel: Askerî köpeğin bakım, eğitim ve kullanımından so-
rumlu olan ve askerî köpeği yönlendirecek düzeyde eğitimi bulunan kişiyi, 

ç) Askerî köpek timi: Bir askerî köpek ile onun eğiticisi, kullanıcısı ve sorumlusundan
oluşan ikiliyi, 

d) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, 
e) Binici: Binicilik temel kursunu başarıyla tamamlamış kişiyi, 
f) Branş sertifikası: Belirlenmiş standartlarda yapılan görev yapabilirlik ve yeniden gö-

rev yapabilirlik testlerinde başarılı olan at ve köpek timlerine verilen ve atlar için beş yıl, köpek
timleri için bir yıl geçerliliği olan sertifikayı, 

g) Değerlendirmeci: Atların ve köpek timlerinin sertifikasyonu için oluşturulan görev
yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonlarında ve diğer sınav komisyonlarında;
sınavların değerlendirilmesinden sorumlu olarak görevlendirilen ve öngörülen şartlara sahip
kişiyi,

ğ) Görev yapabilirlik komisyonu: Ordu hizmet hayvanları ihtisas eğitimlerini tamam-
lamasından sonra ilk defa görev yapabilirliklerini onaylayan komisyon olup ordu hizmet hay-
vanları üretim ve eğitim merkezi komutanlıkları bünyesinde teşkil edilen komisyonları,  

h) Görev yapabilirlik sınavı: Ordu hizmet hayvanlarının ihtisas eğitimlerini tamamla-
masını müteakip görev yerlerine sevk edilmeden önce sertifikalandırılması amacıyla yapılan
sınavı, 

ı) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma
Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üni-
versitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü, 

i) Ordu hizmet hayvanları: Askerî amaçlar için kullanılan ve bu yönde eğitim alan ve
envanterde kayıtlı hayvanı, 
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j) Yeniden görev yapabilirlik komisyonu: Daha önce sertifikasyonu yapılmış ordu hiz-
met hayvanları (askerî köpekler için tim halinde) görev yapabilirliklerini belirli şartlarda ve
periyotlarda test edip onaylayan komisyonu, 

k) Yeniden görev yapabilirlik sınavı: Daha önce sertifikasyonu yapılmış ordu hizmet
hayvanlarının (askerî köpekler için tim halinde) görev yapabilirliklerinin belirli şartlarda ve
periyotlarda test edilip onaylanması maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM
Askerî Atların Çalışma, Sınav Usul ve Esasları 

Askerî atların çalışma esasları 
MADDE 5- (1) Görev yapabilirlik sınavlarına katılacak atlara, kimlik belirlemesi için

çip takılır. 
(2) Atların kaydı için envanterinde bulunduğu birlik tarafından, kimlik, sağlık, eğitim

ve görevleriyle ilgili bilgilerinin bulunduğu kayıt defteri tutulur. 
(3) Atların, görev yapmasına engel bir durum bulunması halinde, durumu en kısa sürede

envanterinde kayıtlı olduğu birliğe bildirilir.
Genel esaslar 
MADDE 6- (1) Sınava giriş için atların temel eğitimleri ile sınava gireceği branşlara

yönelik eğitim alması şartı aranır.  
(2) Atlara ihtisas eğitimine müteakip görev yapabilirlik sınavı yapılır. Yapılan görev

yapabilirlik sınavından sonra beş yılda bir yeniden görev yapabilirlik sınavı yapılır. 
(3) Branşlara ait eğitim ve görev gereklilikleri ile görev yapabilirlik ve yeniden görev

yapabilirlik sınavlarının uygulanış ve değerlendirme esasları Bakanlık tarafından belirlenir.  
(4) Sınavda başarılı olan atlara sertifika verilir. Verilen sertifikalar beş yıl geçerlidir.
(5) Sertifika almaya hak kazanan atların kayıtları envanterinde bulunduğu birliklerce

tutulur ve birliğin bağlı olduğu Komutanlığa bildirilir.
Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonlarının oluşumu 
MADDE 7- (1) Atlar için bu sınavlar, ordu hizmet hayvanları üretim ve eğitim merkezi

komutanlıkları bünyesinde teşkil edilen en az üç personelden oluşan sınav komisyonu tarafın-
dan yapılır.  

(2) At sınav komisyonunda görev alacak değerlendirmecilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Binicilik temel kursunu başarı ile tamamlamış olması. 
b) Kadrosunda at bulunan birliklerde asgari iki yıl görev yapmış olması.  
c) Etki altında kalmadan değerlendirme yapacak yapıda olması.  
ç) Sınavı yapılacak branş kadrolarında çalışmış binici personel olması.
Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunun görevleri 
MADDE 8- (1) Atların sertifikasyonu için oluşturulacak komisyonun görevleri şunlar-

dır: 
a) Atlar için sınav açılmasını ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlar, araç, gereç

ve malzeme standartlarını belirler.  
b) At eğitimi konusunda gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları değişik-

liklerini ilgili at eğitim merkezlerine teklif eder.  
c) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar bünyesinde faali-

yet gösteren atların çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol ve denetim yapar. 
ç) Atların yurt içi ve yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit

eder ve onaylar.
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Sınav 

MADDE 9- (1) Atlar için yapılacak sınavlar; eğitim yeterlilik sınavı ve görev yeterlilik
sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.   

(2) Eğitim yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan atlar, branşlarında görev yeterlilik
sınavlarına girme hakkına sahiptir. Görev yeterlilik sınavlarını geçen atların almış olduğu ser-
tifika beş yıl geçerli sayılır.

(3) Sınavlarda başarısız olanlar geri beslemeye alınır. Gelişme kaydettiği takdirde sınav
tekrarlanır. Sınavın tekrarına veya hayvanın hizmet dışına çıkarılmasına sınav komisyonu ta-
rafından karar verilir. 

(4) Atlar için yapılacak sınavlar bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanacak olan ve sınav
kılavuzlarını içeren yönergeye göre icra edilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Askerî Köpek Timlerinin Çalışma, Sınav Usul ve Esasları

Askerî köpek timlerinin çalışma esasları 

MADDE 10- (1) Görev yapabilirlik sınavlarına katılacak köpeklere, kimlik belirlemesi
için çip takılır. 

(2) Köpeklerin kaydı için envanterinde bulunduğu birlik tarafından; kimlik, sağlık, eği-
tim ve görevleri ile ilgili bilgilerinin bulunduğu kayıt defteri tutulur.  

(3) Askerî köpek timleri kayıt defteri bilgilerini ve meydana gelen değişiklikleri yeniden
görev yapabilirlik komisyonuna ve envanterinde kayıtlı olduğu birliğe bildirmekle yükümlüdür.  

(4) Askerî köpek timi ekipmanları ile her an göreve hazır halde bulunur. 
(5) Askerî köpek eğiticisi/kullanıcısı/sorumlusu, kendisi veya köpeğin görev yapmasına

engel bir durum bulunması halinde, durumu en kısa sürede bağlı bulunduğu Komutanlığa bil-
dirir. Denetlemelerde bu durumun tespit edilmesi halinde, görev yapamayacak durumda bulu-
nan askerî köpek timi, yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından bağlı bulunduğu Ko-
mutanlığa bildirilir.

Genel esaslar 

MADDE 11- (1) Sınavlara giriş için köpeklerin sınava girecekleri branşlara yönelik
eğitim alması şartı aranır. 

(2) Eğitim gördüğü branşta yetişen köpeklere uygulanacak görev yapabilirlik sınavı ih-
tisas eğitimlerini tamamlamasını müteakip görev yerlerine sevk edilmeden önce görev yapa-
bilirlik komisyonu tarafından uygulanır.  

(3) Branşlara ait eğitim ve görev gereklilikleri ile görev yapabilirlik ve yeniden görev
yapabilirlik sınavlarının uygulanış ve değerlendirme esasları Bakanlık tarafından belirlenir.  

(4) Yeniden görev yapabilirlik sınavı, yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından
yılda bir defa uygulanır. Sınavda başarılı olan köpeklere verilecek sertifika bir yıl geçerlidir.
Yaş, sağlık ve benzeri konular haricinde yeniden görev yapabilirlik sınavında başarısız olan
askerî köpek timleri bağlı bulunduğu köpek eğitim merkezinde tekrar belirlenen süre kadar ta-
zeleme eğitimine tabi tutulur. Tazeleme eğitimi bitiminde eğitimi veren köpek eğitim merke-
zinde kurulan görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunca tekrar sınava tabi
tutulur. Başarılı olan köpeklerin sertifikaları bir yıl geçerlidir. Sınavın tekrarı veya hayvanın
hizmet dışına çıkarılmasına sınav komisyonu tarafından karar verilir.
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(5) Geçerli sertifikası bulunmayan askerî köpek timlerinin görev almasına izin verilmez.  

(6) Faaliyet gösteren tüm askerî köpek timlerinin kayıtları envanterinde bulunduğu bir-

liklerce tutulur.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonu oluşumu 

MADDE 12- (1) Köpeklerin ihtisas eğitimini müteakip belirlenen standartlarda görev

yapabilirliğini test edip onaylamak amacıyla köpek eğitim merkezlerinde oluşturulacak görev

yapabilirlik komisyonu; biri ilgili branş uzmanı olmak üzere en az üç değerlendirmeciden olu-

şur. Komisyon başkanlığını en kıdemli personel yapar.  

(2) Daha önce sertifikasyonu yapılmış askerî köpek timlerinin görev yapabilirliklerini

belirli şartlarda ve periyotlarda test edilip onaylamak amacıyla oluşturulan yeniden görev ya-

pabilirlik komisyonu; askerî köpek timinin birinci sicil üstü, köpek eğitim merkezinden gö-

revlendirilen köpek eğitiminde uzman personelle birlikte en az üç değerlendirmeciden oluşur.

Komisyon başkanlığını en kıdemli personel yapar.

Değerlendirmeci seçimi 

MADDE 13- (1) Askerî köpek timleri sınav komisyonlarında görev alacak değerlen-

dirmecilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Köpek eğitimi konusunda uzman olması. 

b) Etki altında kalmadan değerlendirme yapacak yapıda olması.  

c) Uzman üye olarak köpek eğitim merkezlerinden görevlendirilecek olan değerlendir-

mecilerin konu ile ilgili köpek eğitimi konusunda görev yapan personel olması.

Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonunun görevleri 

MADDE 14- (1) Köpek timlerinin sertifikasyonu için oluşturulacak komisyonun gö-

revleri şunlardır: 

a) Askerî köpek timleri için sınav açılmasını ve başarılı olanlarına sertifika verilmesini

sağlar, araç, gereç ve malzeme standartlarını belirler.  

b) Köpek eğitim konusundaki gelişme ve yenilikleri inceleyerek uygulama esasları de-

ğişikliklerini köpek eğitim merkezlerine teklif eder. 

c) Askerî köpek timlerinin çalışmalarında etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla kontrol

ve denetim yapar. 

ç) Köpeklerin yurt içi ve yurt dışından aldığı belgelerin standartlara uygunluğunu tespit

eder ve onaylar. 

d) Branş sertifikasına sahip olan köpeklerin amaçları dışında kullanıldıkları tespit edil-

diğinde sıralı komutanlıklara bildirilerek sertifikalarını iptal eder.

Sınav 

MADDE 15- (1) Tüm branşlardaki askerî köpek timleri için yapılacak görev yapabi-

lirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavları; eğitim yeterlilik sınavı ve görev yeterlilik sınavı

olmak üzere iki aşamadan oluşur.  

(2) Eğitim yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan askerî köpekli tim, görev yeterlilik

sınavına iki yıl süre içerisinde girme hakkına sahiptir. Görev yeterlilik sınavını geçen askerî

köpek timlerinin almış olduğu sertifika bir yıl geçerli sayılır. 

(3) Askerî köpek timlerine ait sınavlar bu Yönetmeliğe istinaden hazırlanacak olan ve

sınav kılavuzlarını içeren yönergeye göre icra edilir.

14 Nisan 2022 – Sayı : 31809                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ordu Hizmetlerinde Kullanılacak Diğer Hayvanlar

Diğer hayvanlar 

MADDE 16- (1) Ordu hizmet hayvanları kapsamında at ve köpek dışında ihtiyaç du-

yulması halinde envantere alınacak ve eğitilerek ordu hizmetlerinde kullanılacak diğer hay-

vanlar da bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine tabi tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hayvanların korunması

MADDE 17- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar

bünyesinde faaliyet gösterecek ordu hizmet hayvanlarının üretim, eğitim, bakım, görev ve ser-

tifikasyon sınav faaliyetleri 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile

ilgili mevzuat hükümlerine uygun icra edilir.

Denetim 

MADDE 18- (1) Ordu hizmet hayvanlarının üretim ve eğitim merkezlerince oluşturulan

görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınav komisyonları planlı/plansız denetim ya-

pabilir.

Sağlık kontrolü 

MADDE 19- (1) Ordu hizmet hayvanlarının rutin sağlık kontrolleri Millî Savunma Ba-

kanlığı kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görev yapan veteriner hekim tarafından

aylık, altı aylık ve yıllık dönemler halinde yapılarak kayıt altına alınır. Millî Savunma Bakanlığı

kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlarda görev yapan veteriner hekim veya yeterli tedavi

ünitesi bulunmayan yerlerde hayvanların muayene ve tedavisi sırayla; bölgedeki askerî hayvan

klinikleri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılır.

Bu da yoksa muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilir.   

(2) Atlar için on beş yaş, köpekler için dokuz yaş üst sınır olarak kabul edilir. On beş

yaşın üzerindeki atlara sertifikasyon testi uygulanmaz. Köpeklerden dokuz yaşını tamamlamış

olanlardan; kullanıcısı ve birlik komutanı tarafından görev süresi uzatılması teklif edilenler

veya askerî köpek timinin bağlı bulunduğu Komutanlıkça yapılan denetlemelerde belirlenenler,

yeniden görev yapabilirlik komisyonu tarafından fizikî kondisyon, eğitim ve sağlık yönünden

incelenerek uygun görülenlerin göreve devam etmesine izin verilebilir. Bu süre hiçbir suretle

on bir yaşın üzerine çıkmaz.

Ulaşım 

MADDE 20- (1) Ordu hizmet hayvanlarının göreve yönelik ulaşımları, binici/eğitici

ve ordu hizmet hayvanının yerinin ayrı olduğu özel tasarımlı araçlarla sağlanır. Araç bulun-

madığı takdirde at nakilleri yapılmaz, köpek nakilleri için köpeğin ebadının iki katı büyüklü-

ğündeki özel taşıma kafesleri kullanılır. 

(2) Acil ulaşım gerektiren görevlerde ve güvenlik nedeniyle at ve köpek nakilleri hava

yolu ile yapılabilir.
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Görevlendirme  

MADDE 21- (1) Ordu hizmet hayvanları ile aynı branşta faaliyet yürüten diğer kurum

ve kuruluşlarla ortak çalışma ve eğitim faaliyetleri yürütülebilir. Bu durum kurumlar arasında

yapılacak protokolle belirlenir. 

(2) Görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik sınavlarında başarılı olan arama

köpekleri afet ve acil durumlarında, talep edilmesi halinde canlı aramaya yönelik faaliyetleri

icra etmek üzere Millî Savunma Bakanlığınca görevlendirilir. 

(3) Arama köpek timlerinin afet ve acil durum hallerinde görevlendirilmesi durumunda,

köpekli timler Valilik/Garnizon Komutanlığı emrinde faaliyet gösterir.  

Diğer hükümler  

MADDE 22- (1) Ordu hizmet hayvanlarının branş ve diğer eğitimleri; ihtiyaç duyul-

duğu takdirde Millî Savunma Bakanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânla-

rından istifade edilerek karşılanabilir. Bu kapsamda eğitim aldığı kurum tarafından verilen ser-

tifika, görev yapabilirlik ve yeniden görev yapabilirlik komisyonları tarafından verilen sertifika

gibi geçerli olur.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük 

MADDE 24- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ BASAMAKLANDIRILMASINA 

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/2/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Hiz-

met Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkra-

sının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ç) bendinde yer alan “Hastanenin” ibaresinden

sonra gelmek üzere “ruhsatında kayıtlı” ibaresi eklenmiş ve (f) bendinde yer alan “en az 3 katı”

ibaresi “en az 2 katı” olarak değiştirilmiştir.

“c) Hastanenin en az 250 yatak veya üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunur. Yatak

kapasitesi 250’den az olan özel hastaneler aynı il içerisinde planlamadan istisna, farklı iller

arasında planlama kriterleri çerçevesinde başka bir özel hastaneden yatak devralabilir. Yatak

devretmek isteyen özel hastane yüz yatağın altına düşmemek şartıyla toplam yatak sayısının

%30’una kadarını devredebilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan:

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumunda görev yapan personelin disiplin amirlerini ve disiplin uygulamasına ilişkin usul

ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kuru-

munda 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine

göre istihdam edilen sözleşmeli asli personel ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memur-

ları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021

tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin

Yönetmeliğinin 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 ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği ve ayrıca sözleşmeli asli personel hakkında 27/2/2021 tarihli

ve 31408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma

Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6- (1) 4/7/2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 7/10/2015 tarihli ve 29495 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve

5/10/2019 tarihli ve 30909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nadir Toprak Elementleri Araş-

tırma Enstitüsü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araş-

tırma Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/6)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 20/4/2013 tarihli ve 28624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tab-

lodaki 2 nci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE 

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 12/5/2021 tarihli ve 31482 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/23) ile

Kore Cumhuriyeti menşeli 9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan

“protez dişlerin bağlantı parçaları” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Ge-

nel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan

kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

b) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore menşeli soruşturma ko-

nusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edil-

miştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruş-

turma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye it-

halatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanma-

sına karar verilmiştir.

14 Nisan 2022 – Sayı : 31809                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil

eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü

maddede bulunan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya

tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı tak-

dirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4344 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4345 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4346 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4358 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4315 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 4297 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 4159 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4006 
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İstanbul 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 3964 

—— • —— 
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4347 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4254 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK  
İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Keşan OİM 
İhale Tarihi : 25.04.2022 // İhale Saati: 14:00 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
(TL) 

1 Keşan 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

129 76 25014 6.923,993 860,00 178.639,00 

2 Keşan 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

85 77 362 198,368 907,00 5.398,00 

      
         
      

TOPLAM: 25376 7.122,361 1.767,00 184.037,00
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 
4) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: Ziraat Bankası Keşan 

Şub. TR020001000105104597665001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

5) İrtibat için: 0284 714 20 36 (126) – Serkan YUMUŞAK 
 4277/2-1 



14 Nisan 2022 – Sayı : 31809 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

4 KALEM GERİ KAZANIM ÇÖP TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı ihtiyacı 4 kalem 

geri kazanım çöp torbası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

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

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

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

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

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

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

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130.-TL) Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3- Teklifler, 20.04.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    4374/1-1 
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4244 ADET 15 KALEM MUHTELİF DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede detayları belirtilen 

4244 adet 15 kalem muhtelif dış lastik kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlara uygun olarak, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, ihaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya ihale şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine 

yatırması gerekmektedir. Şartname bedeli birden fazla kısım için teklif verilmesi halinde 140.-TL 

olarak ödenecektir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5'inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

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

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

Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğin i belirten yazılı taahhütname 

ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28.04.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

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

verilebilecektir. 

6- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

7- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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ALTYAPI, JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ VE ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ 
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 
Heyet Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan, Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi 
Bölgesi (Ağrı Diyadin TDİOSB)’ne ait 25,8 Ha. Büyüklüğündeki 1. ve 2. Etapların (Toplam Alan 
130 Hektar) Altyapı, Jeotermal Isıtma Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim 
fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1. İdarenin Adresi : Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize 
Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterlik Binası, 
Fırat Mahallesi, Yaşar Kemal Cad. No: 269 Merkez/ 
AĞRI 

2. İhale konusu yapım işinin; 
2.1.  Niteliği, türü ve miktarı : Ağrı Diyadin TDİOSB alanına ait yol, içme suyu, 

yağmursuyu, atıksu ve atıksu paket arıtma tesisi 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapımı, altyapı 
tesislerini muhafaza edecek binaların yapımı, jeotermal 
ısıtma sistemi ile otomasyon sistemi, elektrik dağıtım 
şebekesi, çevre aydınlatma ve telekom şebekesi yapım 
İşi. 

2.2.  Yapılacağı yer : Ağrı Diyadin TDİOSB Alanı 
2.3.  İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

2.4.  İşin süresi : 15.10.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
2.5.  Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 114.530.521,23 TL 
2.6.  Geçici Teminatı :     3.435.915,63 TL 
3. İhalenin; 
3.1. Yapılacağı yer : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Kat 8, Üniversiteler 
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 
Çankaya/ANKARA 

3.2. Tarihi ve saati : 20/04/2022 - Saat:10.00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
4.1.  Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

4.2.  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
4.2.1. Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.2.2.Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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4.2.3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.2.4. İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, gölet, jeotermal ısıtma sistemleri ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

4.2.5. İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

4.3.  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

4.3.1. Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

4.3.2. Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

4.3.3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

4.3.3.1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

4.3.3.2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan 

isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren 

bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” 

uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

4.3.3.2.1. Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem 

(bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen 

varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan 

düşülecektir), 

4.3.3.2.2. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak 

oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2022 – Sayı : 31809 

 

4.3.3.3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir. 

4.3.4. İş hacmini gösteren belgeler. 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

4.3.4.1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

4.3.4.2. Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya 

bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

4.4.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

4.5.  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
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durumunda; 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 beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

4.6.  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

4.7.  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 

adına alınacak Geçici Teminat. 

4.8.  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

4.9.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.10. İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Kat 8, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere 

uygun olarak sunulması gerekir. 

5. İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı; Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Genel Sekreterlik Binası, Fırat 

Mahallesi, Yaşar Kemal Cad. No: 269 Merkez/AĞRI veya Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, Kat 11, 

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 Çankaya/ANKARA adreslerinde 

görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, Kat 11, Üniversiteler 

Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No: 161 Çankaya/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10. KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11. Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. 

   3724/2-2 
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KAYNAK İŞLERİ ÇELİK MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2022 Revizyon Dönemi Kaynak İşleri Çelik Malzemeleri Temini alımı, 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/374771 

1- İdarenin 

a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 

     Ereğli/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 332 734 59 30-36, 332 734 59 38 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : - 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede belirtilen muhtelif cins ve 

miktarlarda malzeme alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) takvim 

günü içinde tek partide teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/04/2022 - 14:00 

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5- İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV 

dahil 236,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

8- İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ila bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalayacaklardır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

    4366/1-1 
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MUHTELİF EBAT VE MİKTARLARDA VENTİL, ARMATÜR VE YEDEKLERİ ALIMI 

İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız İhtiyacı Olan Muhtelif Ebat ve Miktarlarda Ventil, Armatür ve Yedekleri 

Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2022/267899 

1- İdarenin; 

a- Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad. No: 2 

Merkez/BURDUR 

b- Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36 

c- Faks Numarası : 0248 233 12 67 

2-İhale Konusu Malın; 

a- Adı : Fabrikamız İhtiyacı Olan Muhtelif Ebat ve 

Miktarlarda Ventil, Armatür ve Yedekleri Temini 

b- Niteliği ve Miktarı : Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir. 

3-İhale Konusu Malın Teslim Yeri : Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

4-İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini: 

a) İhale Dokümanının  

    Görüleceği Yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale Dokümanının Satın  

    Alınabileceği Yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale Dokümanının  

    Satış Bedeli (KDV Dahil) : 150,00 TL. 

5-İhaleye İlişkin Bilgiler ile Son Teklif Verme Tarih ve Saati 

a) Tekliflerin Sunulacağı Adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 

b) İhalenin Yapılacağı Adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi : 25/04/2022 

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati : 14:30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8- Teklifler 25/04/2022 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (25/04/2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    4351/1-1 
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1 ADET KULE DİFÜZÖRÜ TAHRİK SİSTEMİNİN ÇOKLU PLANET 

REDÜKTÖRLERLE ( 6 Tahrikli ) DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ MAL ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden; 

İHALE KAYIT NUMARASI  : 2022 / 345681 

1-İdarenin 

a) Adresi  : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. 

Cad. No:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası  : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1857 

c) Faks numarası  : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a)Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet Kule Difüzörü Tahrik Sisteminin Çoklu Planet 

Redüktörlerle ( 6 tahrikli ) Değiştirilmesi İşi’dir. ( 

Projelendirme, Mekanik, Elektrik, Otomasyon, 

Malzeme Temini, Montaj ve Devreye Alma Dahil 

Komple ) (Kule Difüzörü Tahrik Sisteminin Çoklu 

Planet Redüktörlerle ( 6 tahrikli ) Değiştirilmesi 

Teknik Şartnamesine Göre) 

b)Teslim Yeri  : Bahri Dağdaş Ereğli Şeker Fabrikası 

c)Teslim tarihi  : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, en geç 

12.08.2022 tarihine kadar deneme testlerini de yaparak 

teslim edecektir.  

3- İhalenin 

a)Yapılacağı yer  : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b)Tarihi ve Saati  : 10 /05 / 2022- Salı – Saat : 14:00 

c)İhale Usulü  : Açık İhale Usulü 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari 

şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir. 

5- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 

Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200 .- 

(iki yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 

0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB.. – TR16 0001 2001 

2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 

– T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu 

hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
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olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

6- Teklifler, 10 / 05 / 2022- Salı günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

7- İstekliler tekliflerini, Teknik ve İdari şartnameye uygun olarak birim fiyat yazarak 

toplam bedellerini vereceklerdir. İhale sonucu ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden 

birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. İdaremiz gelecek olan teklifleri veya alternatif teklifleri 

değerlendirmede serbesttir.  

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 60 ( altmış ) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

 4275/1/1-1 

—— • —— 
1 ADET 2.000 KG. METAL ERGİTME KAPASİTELİ İNDÜKSİYON OCAĞININ 

EKİPMANLARI İLE BİRLİKTE ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI  : 2022 / 347299 

1-İdarenin 

a) Adresi  : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar 2. 

Cad. No:1 Tepebaşı / ESKİŞEHİR 

b) Telefon numarası  : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1857 

c) Faks numarası  : 0 222 230 59 15 

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 

2-İhale konusu malın 

a)Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet 2.000 Kg. Metal Ergitme Kapasiteli İndüksiyon 

Ocağının Ekipmanları İle Birlikte Alımı İşi, ( DÖK – 

TŞ- 000 No’lu Teknik Şartnameye Göre) 

b)Teslim Yeri  : Eskişehir Makine Fabrikası Döküm Atölyesi 

c)Teslim tarihi  : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 90 ( doksan ) 

takvim günün de teslim edilecektir.  
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3- İhalenin 

a)Yapılacağı yer  : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu 

b)Tarihi ve Saati  : 11 / 05 / 2022- Çarşamba – Saat : 14:00 

c)İhale Usulü  : Açık İhale Usulü 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari 

şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir. 

5- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 

Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 

alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 200 .- 

(iki yüz Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 

0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB.. – TR16 0001 2001 

2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 

– T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu 

hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 

ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 

olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 

günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.  

6- Teklifler, 11/ 05 / 2022- Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 

MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 

İdaremiz sorumlu değildir. 

7- İstekliler tekliflerini, Teknik ve İdari şartnameye uygun olarak birim fiyat yazarak 

toplam bedellerini vereceklerdir. İhale sonucu ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden 

birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. İdaremiz gelecek olan teklifleri veya alternatif teklifleri 

değerlendirmede serbesttir.  

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 60 ( altmış ) takvim 

günü olmalıdır. 

10- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

kısmen yapmakta serbesttir. 

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

 4275/2/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Eyüpsultan Belediye Başkanlığından: 

1. Tapu kütüğünde Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi 231 parselde kayıtlı bulunan 

mülkiyeti Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 1.673,78 m² yüzölçümlü taşınmaz Eyüpsultan Belediyesi 

Encümeni’nce 27.04.2022 Çarşamba günü saat 10.30’da 2886 sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

Taşınmazın İmar Durumu: 

12.11.2002 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Kemerburgaz Uygulama İmar Planı’nda tarım alanında 

kalmaktadır. Yalnız araç gereç deposu, bekçi yeri gibi yardımcı tesisler için günlük kapalı alan 

kullanımı 50,00 m2’yi geçmeyen bina yapılabilir. Çiftlik işletmelerine izin verilemez. 

2. Muhammen bedeli 12.553.350,00-TL’dir. 

3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 627.667,50-TL’dir. 

4. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu 

Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, 

yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve 

şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca tüzel kişilerin noterden 

düzenlenmiş imza sirküleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi ve ihale şartnamesini; 

gerçek kişilerin ise kimlik fotokopisi, muhtarlıktan veya e-Devlet sisteminden alınmış ikametgâh 

senedi/yerleşim yeri belgesi ve ihale şartnamesini başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir. 

5. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 

görülebilir. İhaleye katılacaklar şartnamenin onaylı suretini 2.500,00-TL bedeli karşılığında temin 

edeceklerdir. 

6. Müracaatlar en geç 26.04.2022 Salı günü saat 16.00’e kadar Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 

7. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine 

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan 

Bulvarı No: 72 Eyüpsultan/İSTANBUL adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/ 

unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 26.04.2022 Salı günü saat 16.00’e 

kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması zorunludur. 

İlan olunur. 4096/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Arnavutköy 

Mahallesi Arnavutköy Cadde-Sk.-Mevkii Gelibolu Cad.-Cemil Sk. 

Ada 0 Parsel 825 

Yüzölçümü 
51.720,00 m2 nin kroki (F) ile işaretli  

14.005,07 m2 lik kısmı  
Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Ham Toprak Vakfı 
Silahtar Abdullah Ağa 

Vakfı 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, 825 Parsel taşınmazın 30 Yıl Süreli 

Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu 

Ortaöğretim Tesisleri Alanı 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 

30 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 26 Yıl) İşin 

süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer 

teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık 20.000,00.-TL (YirmibinTürkLirası)+(ihale artışı) 

2. , 3. ve 4. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak; 

5. Yılın başından itibaren Aylık 141.000,00.-TL 

(YüzkırkbirbinTürkLirası)+(ihale artışı) 

6. Yılın başından 30. Yılın sonuna kadar her yıl, bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında), artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında 

inşaat süresince (İlk 3 yıl) 

belirlenen kira bedelleri ile 

birlikte inşaat maliyetinin 

toplamıdır.) 

8.519.808,60,00.-TL 

(SekizmilyonbeşyüzondokuzbinsekizyüzsekizTürkLirasıAltmışKuruş) 

Geçici Teminat 255.595,00.-TL (İkiyüzellibeşbinbeşyüzdoksanbeşTürkLirası) 

İhale Dokümanlarının 

Görüleceği-Satın alınacağı ve 

Teslim Edileceği) Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 

No: 2 Kat: 5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) 

Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 

Tlf. 0212 2518810 Dahili:7250 

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 
Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, 

No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 25.04.2022/10:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

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

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 
teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’si kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
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Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK: 11) 

n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış 

olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe 

uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir, 

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

belgeleri temin etmekle mükelleftir.  

3-)  İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-)  İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.  

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/ 

incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme 

aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 

vekiline imza karşılığında teslim edilir 

11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İLAN OLUNUR. 4244/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira 
bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun 
süreli olarak Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama ihalesine çıkarılmıştır. 

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın; 

İl’i İstanbul İlçesi Zeytinburnu 

Mahallesi Kazlıçeşme Cadde-Sk.-Mevkii 10. Yıl Cad. 

Ada 1629 Parsel 31 

Yüzölçümü 4.976,00 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Haremeyni Muhteremeyn 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği 
İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, 1629 Ada, 31 Parsel taşınmazın 35 

Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi. 

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Otel 

İhale Usulü Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi 

35 Yıldır. (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 31 Yıl) İşin 

süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, 

yer teslim tarihinin 12 (Oniki) aydan fazla olmaması. 

Asgari Aylık Kira Bedeli 

1. Yıl Aylık: 80.000,00.-TL (SeksenbinTürkLirası)+(İhale Artışı) 

2., 3., ve 4. Yıllar aylık kira bedelinin; Her yıl bir önceki yılın kira 

bedelinin TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık 

ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak, 

5. Yılın başından itibaren Aylık; 582.000,00.-TL 

(BeşyüzseksenikibinTürkLirası)+(İhale Artışı) 

6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar (35. Yılın sonu) 

her yıl, bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında (Tüketici 

Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim 

oranında) artırılarak belirlenecektir. 

Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında inşaat 

süresince (İlk 5 yıl) belirlenen kira 

bedelleri ile birlikte inşaat 

maliyetinin toplamıdır.) 

65.294.410,00.-TL 

(AltmışbeşmilyonikiyüzdoksandörtbindörtyüzonTürkLirası) 

Geçici Teminat 
1.958.833,00.-TL 

(BirmilyondokuzyüzellisekizbinsekizyüzotuzüçTürkLirası) 

İhale Dokümanlarının: (Görüleceği-

Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) 

Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2 Kat: 5 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale 

Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL 

Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 

e-mail: istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli 1.000,00-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres 

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü 

Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 

İhale Tarih ve Saati 25/04/2022 - 14:00 
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İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar; 
1-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) 

maddesine uygun olarak hazırlanmış (Dış Zarf) içerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve 
Saatine Kadar belirtilen adrese Elden Teslim Etmeleri veya Posta Yoluyla Ulaştırmaları 
Gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmaz.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’ de tebligat için adres beyanı, telefon, fax numarası, 
elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

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

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 
Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2.  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi: İstekli adına vekâlet edilmesi 
halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli vekâletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Geçici Teminat; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici 
teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank 
Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına 
(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi 
numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 
geçici teminat makbuzu. 

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 
uygun olarak hazırlanmış Ortak Girişim Beyannamesi, (Ek: 3) 

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10’u kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka 
referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- 
düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: Benzer İş (11.06.2011 tarih ve 
27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde 
belirtilen (B) Üst Yapı (Bina) İşleri (III. Grup Bina İşleri) olarak belirlenen işlere ait, Tahmin 
edilen bedelin % 50’sinden az olmamak üzere ihale şartnamesinde belirtilen şartlarda “İş 
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Deneyim Belgesi” veya İhale konusu işin söz konusu İş Deneyim Belgesine sahip alt 
yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun “Alt Yüklenici Taahhütnamesi” (Ek: 5). (Alt 
yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere 
katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter 

tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin 

verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin 

internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Yer Görme Belgesi: İhale konusu taşınmazın/ların yerinde görüldüğüne dair, ekli 

örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7), 

m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK: 11) 

n) İç Zarf ve Teklif Mektubu: Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde 

hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek: 8) sunmaları gerekmektedir. 

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

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece 

tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5-) Telgraf veya Faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 

bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik 

yapılamaz. 

7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmî Gazete’de yayınlanan ilanlar) sözleşme 

aşamasında yüklenici tarafından ödenir. 

10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 

vekiline imza karşılığında teslim edilir. 

11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

İLAN OLUNUR. 4245/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

H Çapta Muhafaza Borusu ve H Çapta Tij (Dişsiz) Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. 

Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme 

ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen 

maddelerin esas alınması gerekmektedir. 

İhale kayıt numarası : 2022/310049 

1-İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

     Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11   06530 

     Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin  

    tarih ve sayısı (yayımlanmış ise) : 

b) Gazetenin adı ve tarihi  

    (yayımlanmış ise) : Resmî Gazete-04.04.2022 

3-Düzeltilen maddeler şunlardır : 04.04.2022 tarih 31799 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan ilan metninin; 

3- İhalenin 

b) Tarihi ve saati : 28/04/2022 - 14:30 

İdari Şartnamenin; 

“Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı,  

3.1 inci maddesinin alt bendi; 

d) İhale (son teklif verme) tarihi : 28/04/2022 

e) İhale (son teklif verme) saati : 14:30 

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı, 26.3 üncü maddesi; 

“26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 

belirtilmelidir. Bu tarih, 26/07/2022 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” 

olarak değiştirilmiştir. 

    4221/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kastamonu Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına Ait Kuzeykent Mahallesi 937 Ada 371 

Parselin (Ticaret+Konut Alanı E=3.00 16.803,93 m²) Satışı Yapılacaktır. 
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI  
MADDE 1: Mülkiyeti Kastamonu Belediye Başkanlığına ait Kastamonu Merkez 

Kuzeykent Mahallesi 937 ada 371 parsel (Ticaret+Konut Alanı E=3.00) Belediye Meclisinin 
01.10.2021 tarih 80 nolu kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 
kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ  
MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Kastamonu Belediyesi 2’nci kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir 
veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 ₺ (Bintürklirası) yatırılarak 
Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ  
MADDE 3: İhale 26.04.2022 Salı günü saat 15.00’da Aktekke Mahallesi Barbaros 

Caddesi No:5 Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat:5’te bulunan Encümen Toplantı 
Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ  
MADDE 4: İhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 937 ada 371 nolu parselin Muhammen 

Bedeli 67.500.000,00 ₺ (Altmışyedibinbeşyüztürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden 
“Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışı yapılacaktır. 

MAHALLESİ: ADA/PARSEL: 
YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²): 

MUHAMMEN 

BEDELİ: 

GEÇİCİ 

TEMİNAT: 

KULLANIM 

AMACI: 

Kuzeykent 937/371 16.803,93 m² 67.500.000,00 ₺ 2.025.000,00 ₺ 
Ticaret+Konut 

Alanı E=3.00 

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR  
MADDE 5: 
a.Geçici Teminat: İşin tahmin edilen Muhammen Bedeli ‘nin %3’ünden az olmamak 

şartıyla yukarda belirtilmiştir.  
b.Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir. 
1-Tedavüldeki Türk Parası, 
2-Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş banka 
teminat mektupları, 

3-Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları. 
c.İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir.  
ç.İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00’ a kadar Belediyemiz 1’inci kat Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank 
Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37) nolu Belediye Başkanlığı Hesabına 
yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların 
verecekleri (Limit içi – 120(yüz yirmi) gün süreli ve teyit yazılı) ve 2886 sayılı Kanunun 27. 
Maddesi’ne uygun olarak düzenlenmiş bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale 
günü saat 12.00’ dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli 
yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 

İHALE TEKLİF ŞARTLARI 
MADDE 6: İhale teklif şartları şartnamelerde belirtilmiştir. 
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İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER VE TEKLİFLERİN 
HAZIRLANMASI 

MADDE 7: 
A.İç Zarf: İç zarf teklif mektubunu içerecektir.  
1-Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak, 
2-Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen 

rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif 
mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanacak,  

3-Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 
bulunan teklifler geçersiz sayılacak,  

4-Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 
üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 
yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B.Dış Zarf:  
1-Teklifi ihtiva eden kapatılmış, mühürlenmiş/imzalanmış iç zarf,  
2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres 

bilgilerinin belirtilmesi), 
3-Gerçek kişi olması halinde;  
a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir, 
b.T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı veya Pasaport fotokopisi (Aslının 

ihale komisyonuna ibrazı zorunludur), 
c.Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; 

isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 
düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,  

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz, 
d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu 
e.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır), 
4-Tüzel kişi olması halinde;  
a.İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir. 
b.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş imza sirküleri ve T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden nüfus cüzdan fotokopisi 
(Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti), 

c.İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek 
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,  

ç.İhale dosya bedelini yatırdığına dair makbuz, 
d.Geçici Teminat Mektubu veya nakit tutarı yatırıldığına ilişkin banka dekontu 
e.Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır) 
5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüş sureti), 

6-İsteklilerin ortak girişim olması halinde; bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak 
girişim beyannamesi, (Pilot ortaklık belirtilmesi) her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri 
vermek zorundadır. 
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7-İlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı 
veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

8-İlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına 
dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

9-Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu Şubesinin (TR02 0001 5001 5800 
7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış banka dekontu, Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmış tahsilat makbuzu veya Kastamonu Belediyesi 
adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi – 120 (yüz yirmi) gün 
süreli ve teyit yazılı). İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık 
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. 

10-Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı istenilen bütün belgeleri vermek 
zorundadır.  

11-İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine 
yatırılabilir.) 

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp 
istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, 
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR  
MADDE 8: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici 

veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı 
olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa 
dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irat kaydedilir.  

TEKLİFLERİN VERİLMESİ 
MADDE 9: 
a. Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç ihale günü saat: 12.00’ a kadar sıra numaralı 

alındılar karşılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No:5 2’ inci katta bulunan Kastamonu 
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 
değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

 b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
 c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez,  
 ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.  
MADDE 10: Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup 

istenen bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun 
olması gerekmektedir. 

MADDE 11: İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 937 ada 
371 parselin (Ticaret+Konut Alanı E=3.00) satış ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 12: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29’uncu Maddesi gereği ihale komisyonu 
gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi 
yapmama kararı kesindir. 

MADDE 13: 2886 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereği, istekli çıkmadığı veya teklif 
olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya 
idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün süreyle pazarlığa 
bırakılabilir. 

MADDE 14: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31’ inci Maddesi gereği İhale komisyonu 
tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde 
onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 

İlan olunur. 4319/1-1 
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30 (OTUZ) YIL SÜRELİ “SINIRLI AYNİ HAK” TESİS EDİLEREK EK LİMAN 

YAPILMASI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1- İhalenin Konusu:  

Ordu İli, Ünye İlçesi, Cevizdere Mahallesi hudutları içerisinde bulunan, Ünye 

Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile yapılan Kullanma İzin Sözleşmeleri ile İdaremize Kullanma 

İzni verilen ve koordinatlı krokileri bulunan, idaremizce yaptırılan 130mx35m ebatlarındaki 

4.550,00 m²’lik rıhtımda ve Ek Liman sahası olan 612.035,95 m² alanda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca onaylanmış İmar Planlarına ve bu imar planlarına göre hazırlanmış uygulama 

projeleri kapsamında ek liman yapılması, yapılacak ek limanın ihale dokümanında belirtilen 

hükümler doğrultusunda Yüklenici firmanın gerek görmesi ve uygulama projelerinde değişiklik 

yapmak istemesi halinde yine Yüklenici firma tarafından hazırlanacak ve İdarece kontrol edilerek 

kabul edilebilecek olan uygulama projelerine uygun olarak sözleşme tarihinden itibaren en geç    

3 yıl (üç yıl) içerisinde tamamlanması, idarenin kontrol ve denetiminde sözleşme yapılmasına 

müteakip yüklenici tarafından Taşınmazların Kullanım Amacı tanımı kapsamında işletmesi 

sözleşmede belirtilen oranlardan az olmamak kaydıyla toplam cirodan idareye pay verme 

karşılığında ek limanın Belediye Meclisinin 25.11.2021 Tarih ve 221/357 sayılı ve yine Belediye 

Meclisinin 11.02.2022 tarih ve 2022/34 sayılı kararları doğrultusunda 30 (Otuz) yıl süreli “Sınırlı 

Ayni Hak” tesis edilerek, Ünye Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ile yapılan Kullanma İzin 

Sözleşmelerindeki süreyi geçmemek kaydıyla yapım süresi dahil 30 yıl (Otuz yıl) sonunda çalışır 

ve işletilebilir vaziyette İdareye teslim edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale yapılacaktır. 

2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

İdarenin Adı  : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 

İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU 

İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı 

Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1 Altınordu/ 

ORDU) 

İhale Tarihi ve Saati : 25/05/2022 Çarşamba günü Saat: 14:00 

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

gereğince kapalı teklif (artırma) usulü. 

3- Tahmini Bedel ve Geçici Teminat: 

a) İhale konusu işin, 30 yıllık tahmini En Az İdare Payı bedeli K.D.V. hariç 

3.128.527.357,73 TL’dir. 

b) Geçici teminat miktarı ise 30 yıllık bedelin %3’ü olan 93.855.821,00 TL'dir. 
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c) İhalede teklif edilecek yıllık ciro payı artırımı KDV hariç % 20 (Yüzde Yirmi) 

oranından başlayacaktır. 

d) İhale, KDV hariç yıllık ciro bedelinden, en yüksek yıllık ciro payı artırımı (Minimum 

% 20) teklif eden iştirakçinin üzerinde kalacaktır. 

4- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube 

Müdürlüğünden, 10.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler; 

Gerçek Kişiler: 

a) Yasal Yerleşim Yeri belgesi 

b) Nüfus Kayıt Örneği,  

c) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve faks numarası, 

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası belgesi; ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge,  

e) İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

g) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

h) İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge, 

j) İlk ihale ilan tarihinden sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış borcu 

olmadığına dair belge 

k) İsteklinin (ortak girişim ise ortak girişimin üyelerinin tamamının) ihalelere katılmaktan 

yasaklı olmadıklarına dair EKAP üzerinden alınmış belge 

l) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 

m) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. (a, b, c, e, f, h, i, j, k, o maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından 

ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )  

n) İhale dokümanının idareden satın alındığına ilişkin belge, 

o) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız 

olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli 

suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye 

katılamazlar. 

p) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

Tüzel Kişiler: 

a) Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi.  
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b) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 

belge,  

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  

d) Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 

e) İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

f) İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal 

Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge, 

g) Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden 

(OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış borcu olmadığına dair 

belge, 

h) Şirket ve şirket ortaklarının ve isteklinin (ortak girişim ise ortak girişimin üyelerinin 

tamamının) ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair EKAP üzerinden alınmış belge 

i) Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 

güncel tasdikli örneği. 

j) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

k) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 

l) Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim 

Beyannamesi. a, b, c, e, f, g, h, i ve n maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından 

ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. 

m) İhale dokümanının idareden satın alındığına ilişkin belge, 

n) İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile 

vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar 

dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

6- Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

a) İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri 

gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri 

tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. 

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

c) Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

İdarelerinin saat ayarı esastır. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 

    4211/1-1 
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ÜRETİM MODERNİZASYONU İŞİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI 

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

8 ADET VİDALI PRES SİSTEMİNİN VERİM ARTIRIMINA AİT ETÜD ÇALIŞMASI 

FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI 4734 KİK 3-g istisna kapsamında 

kapalı zarfla teklif alma yolu ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/363343  

1- İdarenin 

a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Kızılhöyük Mevkii 03310 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 272 612 6660 - 272 612 5667 

c) Elektronik Posta Adresi : aafmalzeme.sb@tmo.gov.tr  

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 8 Adet Vidalı Presin Veriminin Artırımına Ait Etüt 

     Çalışması Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alımı 

b) Teslim Yeri : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü 

     Bolvadin/AFYONKARAHİSAR 

b) Tarihi ve Saati : 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.30 

İhale dokümanları TMO AAF İşletme Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00 TL bedel ile 

temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 

2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi 

dairesi ve numarasının işlenerek fakslanması veya e-mail gönderilmesi durumunda isteklilere 

şartname kargo ve e-mail ile gönderilecektir. 

Geçici ve kesin teminat miktarları ve bunların geri verilme şartları ve İhalede geçici 

teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme 

Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca bu ihaleye e-ihale.tmo.gov.tr adresinden kayıt olunarak teklif verilecektir. 

Bu İhale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TMO Genel Müdürlüğünün 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı 

İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğine göre yapılacaktır. TMO 

08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya 

tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    4246/1-1 
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PII/2-8 SONDAJ MAKİNESİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

PII/2-8 Sondaj Makinesi Yedekleri 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 : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2221043 

b) İKN : 2022 / 353712 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Sondaj Makinesi Yedekleri - 12 kalem 

ç) Teslim Yeri /  

    İşin Yapılacağı Yer : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarıdır. 

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 : 27.04.2022 Çarşamba 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 verilemeyecektir. Teknik şartnamede tüm kalemler birbirleri ile 

eş çalışmaktadır. Eş çalışan malzemeler aynı firmaya sipariş verileceğinden, eş çalışan kalemlerin 

hepsine birim fiyat teklifi verilecektir 

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. 

12.1.  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. 4176/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4352/1/1-1 
  



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2022 – Sayı : 31809 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 4352/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4360/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4348/1-1 
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Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4330/1-1 
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İZAYDAŞ İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve 
Değerlendirme Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4329/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4350/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

FAKÜLTE /  

YÜKSEKOKUL/ 

ENSTİTÜ 

BÖLÜM / 

PROGRAM /  

ANABİLİM DALI 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
UZMANLIK ALANI 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme 1 Profesör Yönetim ve Strateji 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik- personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 

Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-

uyarinca-akademik- personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 4281/1-1 

—— • —— 
Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
13 Nisan 2022 tarihli ve 31808 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik ilanımız aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

ÇIKARILAN METİN ÇIKARILANIN YERİNE EKLENEN METİN 

-Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik'in 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) 
bendi uyarınca, adayların Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı 
dil sınavından en az 50 veya eşdeğerliği kabul 
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 
sahip olma şartı aranır. 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6. maddesinin 2. 
fıkrası uyarınca Üniversitemiz Senato Kararı gereği 
başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından İngilizce 
dil belgesi sunmaları halinde en az 75, Almanca dil 
belgesi sunmaları halinde en az 65 veya eşdeğerliği 
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana 
sahip olma şartı aranır. 

İlan olunur. 4336/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda hakkında son üç 

yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Saygın Beton Çelik Test Analiz Laboratuvarı 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (Ticaret Odası: Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil No: 
7806, Laboratuvar Kuruluşu İzin Belge No: 571) Kanun’un 8. maddesinin onuncu fıkrasının (d) 
bendi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Saygın Beton Çelik Test Analiz 
Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluş ortağı Yakuphan KARATEKE’nin (TC No: 
10407065700) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 07.04.2022 tarihli ve 3392253 sayılı Oluru 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 4268/1-1 
—— • —— 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

08.04.2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz birimlerine 4/b sözleşmeli personel alımıyla ilgili ilanımız aşağıda belirtilen 
açıklamalara göre düzeltilmiştir. 

1- Büro-6 ilan numaralı kadroda aranan şartlarda geçen “İHA-1 pilotluk eğitim sertifikasına 
sahip olmak.” kriteri “İHA-1 Ticari İnsansız Hava Aracı Pilotu Eğitimi Sertifikasına (En az 36 saat) 
sahip olmak.” şeklinde düzeltilmiştir. 

2- Tekniker-1 ilan numaralı kadroda aranan şartlarda geçen “Gıda Hijyeni ve Sanitasyon 
Eğitimi” ibaresi “İşletmelerde Hijyen Eğitimi” şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan olunur. 4356/1-1 
—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
YEKA RES-3 YARIŞMA DÜZELTME İLANI 

Düzeltmeye konu yarışma ilanının yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı: 
29/05/2021 tarih ve 31495 sayılı Resmî Gazete  

Söz konusu yarışma ilanının 1 inci maddesinde yer alan ifade aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

“1- İdare Bilgileri: 
Telefon numarası: 0 312 546 54 01” 
Söz konusu yarışma ilanının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
“3 - Teminat Türü ve Tutarı: 
Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen 

ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 
500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın 
kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar kesin, 
10 (on) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim 
elektriksel kurulu güç için 2.000.000 (ikimilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye 
sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.” 

 
Söz konusu yarışma ilanının 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
“4 - Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi:  
-Her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 95 (doksanbeş) Türk Lirası kuruş/kWh 
-Elektrik enerjisi alım süresi: Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için RES’in ilk 

kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 35 (otuzbeş) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya 
dağıtım sistemine verildiği süreyi veya 11.2.1 maddesi kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının 
kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini takip eden 66 ncı ayın bitiminden itibaren ilk 35 
(otuzbeş) GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süreyi,” 

 4375/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle 

Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden Eski Hükümlü 

Kontenjanında kura usulü ile “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

Kadro 

Unvanı 

Alınacak Personel 

Sayısı 
Aranan Nitelikler Çalışma Yeri 

Sürekli İşçi 

(Eski Hük.) 
1 

- En az ortaöğretim mezunu olmak, en çok ortaöğretim 

mezunu olmak. 

- 18-50 yaş aralığında olmak. 

- Son Başvuru Tarihi itibariyle Eski E/Yeni D sınıfı sürücü 

belgesine en az 10 yıldır sahip olmak 

Çukurova 

Üniversitesi 

Şartları taşıyan adayların, 14.04.2022 - 18.04.2022 tarihleri arasında başvurularını Adana 

İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. 

A)  GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak, 

3. Eski Hükümlü adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya 

karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak), 

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak. 

7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak, 

8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf 

olmak), 

9. Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna 

başvuru yapabilecektir. 



14 Nisan 2022 – Sayı : 31809 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

10. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru 

yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak, 

11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı 

sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece 

sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında 

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulacaktır. 

12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş 

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi 

olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin 

feshedilecektir. 

13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya 

meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 

14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir. 

15. Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle 

Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. 

B)  SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ 

• Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak 

amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır. Kura çekimi 

süreci Üniversitemizin @cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak yayınlanacaktır. 

• Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 28 Nisan 2022 Perşembe 

günü Saat: 10:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, 

noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini canlı yayın adresinden 

izleyebilecektir. 

• Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına 

sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek 

adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

• Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır. 

• Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 

Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ 

mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz. 

• Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel 

görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam 

edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden 

değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

• Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması 

halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, 

mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan 

adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir. 
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• Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden 

başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır. 

• Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve 

aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

• Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki 

kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava 

katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

• Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin 

internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 

yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip 

etmeleri önem arz etmektedir. 

• Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, 

deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim 

etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek 

olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. 

• Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde 

itirazlarını yapabilir. Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai 

karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, 

soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi 

geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

C)  BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 

• Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet adresinde 

(http://www.cu.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen 

teslim edeceklerdir. 

• Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu 

durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün 

içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

D)  İSTENEN BELGELER 

• Başvuru Formu 

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

• Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilir) 

• Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilir) 

• Fotoğraf (2 adet) 

• Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilir) 

• Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.) 

• Hükümlülük Belgesi (Eski Hükümlüler için) 

• İkametgâh Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilir) 

Bilgi İçin: Personel Daire Başkanlığı: 0322 338 60 84 - 2336 - 2688 

İlanen duyurulur. 4220/1-1 
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası 
uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

İLAN 

NO 
UNVAN ADET ARANAN ŞARTLAR 

2022-1 

Destek Personeli 

(Kaloriferci, 

Temizlik) 

(Erkek) 

6 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

-Ortöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-MEB onaylı katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikası 

sahibi olmak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve/veya engeli bulunmamak. 

-Cinsiyeti erkek olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

- Kalorifer yakım hizmetlerine ek olarak Üniversitemizin 

ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal 

uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) 

kalorifer yakılan dönemlerde dahil olmak üzere gerektiğinde 

her türlü destek hizmetlerinde (temizlik, taşıma, sulama, park, 

bahçe işleri vb.) görevlendirilecektir. 

2022-2 

Destek Personeli 

(Sıhhi Tesisatçı, 

Temizlik) 

(Erkek) 

2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Sıhhi tesisatçılıkla ilgili MEB onaylı sertifika, mesleki 

yeterlilik belgesi, kalfalık ve/veya ustalık belgelerinden birine 

sahip olmak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve/veya engeli bulunmamak. 

-Cinsiyeti erkek olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Sıhhı tesisatla ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj gibi tüm 

işlere ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde 

(açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, 

hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü 

destek hizmetlerinde (temizlik, taşıma, sulama, park, bahçe 

işleri vb.) görevlendirilecektir. 
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2022-3 

Destek Personeli 

(Boyacı, 

Temizlik) 

(Erkek) 

1 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

-Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Boyacılıkla ilgili MEB onaylı sertifika, mesleki yeterlilik, 

kalfalık, ustalık belgelerinden birine sahip olmak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve/veya engeli bulunmamak. 

-Cinsiyeti erkek olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

- Boya, badana, bakım onarım, tadilat gibi tüm işlere ek 

olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde 

(açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, 

hastanelerinde, park bahçe alanlarında) gerektiğinde her türlü 

destek hizmetlerinde (temizlik, taşıma, sulama, park, bahçe 

işleri vb.) görevlendirilecektir. 

2022-4 

Destek Personeli 

(Temizlik) 

(Erkek) 

22 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Cinsiyeti erkek olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve/veya engeli bulunmamak. 

-Temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil 

tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama 

alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü 

destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) 

görevlendirilecektir. 

2022-5 

Destek Personeli 

(Temizlik) 

(Kadın) 

3 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Cinsiyeti kadın olmak olmak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık 

ve/veya engeli bulunmamak. 

-Temizlik hizmetlerine ek olarak, Üniversitemizin ilçeler dahil 

tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama 

alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) her türlü 

destek hizmetlerinde (taşıma, sulama, park, bahçe işleri vb.) 

görevlendirilecektir. 
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2022-6 
Destek Personeli 

(Şoför) 
2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. 

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Geçerlilik süresi dolmamış C ve D sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. (eski sürücü belgesi olarak E sınıfı) 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Üniversitemizin tüm birimlerinde (ilçeler ve hastaneler dahil) 

şoförlük görevinin yanında evrak posta işleri, eşya taşıma, 

yükleme, teslimat vb. işlerde görevlendirilecektir. 

2022-7 

Tekniker 

(Elektronik 

Haberleşme 

Teknolojisi) 

2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, 

Elektronik Haberleşme Teknikerliği, Endüstriyel Haberleşme, 

Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Telekomünikasyon, 

Elektronik ve Haberleşme, Elektronik ve Haberleşme 

Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Teknikerlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 

hastalık ve/veya engeli bulunmamak. 

- Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı 

alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, 

park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir. 

2022-8 

Teknisyen 

(Elektrik- 

Elektronik 

Teknolojisi) 

2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Mesleki ve Teknik Eğitim veren ortaöğretim (lise ve dengi) 

kurumların; Elektrik- ElektronikTeknolojisi alanının Elektrik 

Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Asansör Sistemleri, Yüksek 

Gerilim Sistemleri dallarından birinden mezun olmak. 

-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 

doldurmamış olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği 

bulunmamak. 

-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

-Teknisyenlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek 

hastalık ve/veya engeli bulunmamak. 

-Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı 

alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, 

park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir. 
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2022-9 
Koruma ve 
Güvenlik 

Görevlisi (Erkek) 
17 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 
türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 
-Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, 
İstihbarat, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve 
Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun 
olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
-Cinsiyeti erkek olmak. 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile 
engelli bulunmamak. 
-170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 
son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az 
olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 
70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak 
kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla 
belgelendireceklerdir. 
-Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı 
alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park 
bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir. 

2022-10 
Koruma ve 
Güvenlik 

Görevlisi (Kadın) 
3 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 
türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 
- Yükseköğretim kurumlarının; Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, 
Savunma ve Güvenlik, İstihbarat, Özel Güvenlik ve Koruma, 
Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması ön lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
-Cinsiyeti kadın olmak. 
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip 
olmak. 
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
-Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 
-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile 
engelli bulunmamak. 
-160 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden 
son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az 
olmaması (Örn; boy uzunluğu 160 cm ise kilosu en fazla 
60+15=75 ve en az 60-13=47 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak 
kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla 
belgelendireceklerdir. 
-Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı 
alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park 
bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir. 
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2022-11 
Sağlık Teknikeri 

(Biyomedikal) 
3 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programından mezun 

olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 

2022-12 
Sağlık Teknikeri 

(Radyoloji) 
3 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme 

Teknolojileri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 

2022-13 
Sağlık Teknikeri 

(Laboratuvar) 
2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi 

Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar 

Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 

2022-14 

Sağlık Teknikeri 

(Tıbbi 

Dokümantasyon 

ve Sekreterlik) 

12 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından 

mezun olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 

2022-15 
Sağlık Teknikeri 

(Anestezi) 
2 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından 

mezun olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 

2022-16 

Sağlık Teknikeri 

(Eczane 

Teknikeri) 

1 

-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan 

türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 

-Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

-Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

-Yerleştirmeye hak kazanan adaylar Üniversitemizin tüm 

hastanelerinde görevlendirilebilecektir. 
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I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci 

maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

a) Türkiye Cumhuriyeti 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, 

irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş 

olmak. 

e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. 

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya 

sözleşmesi fesih edilmemiş olmak. 

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. 

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 

Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. 

3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet 

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi 

veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da 

belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az 

bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. 

4- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (ön lisans mezunları için 2020 KPSS 

(B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu 

KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) 

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla 

kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin 

ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, 

hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir. 

8- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. 
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II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, 

Üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden 

e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. 

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme 

okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün 

sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi 

okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir. 

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir. 

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek 

olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

5- Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, 

adayların başvuru sayfasındaki uyarıları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya 

hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Yerleştirme işlemlerinde, 2020/KPSS puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. 

Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı 

büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için 

gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en 

geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan 

edilecektir. 

Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan 

adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya 

aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme 

yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasında 

(www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Adayların çağrılmasında ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde 

gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme 

yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

IV- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: 

1- Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-Devletten indirilecek 

mezun belgelerinin karekod ve barkodu okunaklı olacaktır.) 

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır) 

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

4- Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) 

5- Şoförler için Sürücü Belgesi 

6- İlanda belirtilen unvanlar için sertifika, ustalık, kalfalık belgesi 

7- Güvenlik Görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı 

    4099/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör 

alınacaktır. 

İlan Tarihi : 14.04.2022 

İlan Bitiş Tarihi : 28.04.2022 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN ADET KOŞULLAR 

Mühendislik ve 

Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 
Profesör 1 

‐ Malzeme Bilimi alanında çalışmış olmak, 

‐ Seramik, cam, kompozit, ince film ve zırh 

teknolojileri ile nanoteknoloji alanlarında 

yayın yapmış 

olmak; 

‐ Kamu ve özel sektörde çalışma tecrübesi 

olmak. 

BAŞVURU EVRAKLARI 

• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 

• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 

• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi) 

• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 

• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 

• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 

• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 

faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME 

Başvuracak adayların, ilanda belirtilen evrakları 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru 

dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe bizzat 

başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 

internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL 

    4306/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde

Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Ordu Hizmet Hayvanları Sertifikasyon Yönetmeliği
–– Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Disiplin Amirleri

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2022 Tarihli ve E: 2021/48, K: 2022/7 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/2/2022 Tarihli ve 2019/13373 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2018/26771 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3, 6, 7, 9, 11 ve 15. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 13/04/2022 Tarihli ve 142 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


