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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA
YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı hesaplanması ve/veya sözleşme devri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen, 1/12/2021

tarihinden önce ihalesi yapılan 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği
22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edil-
meksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden
yapılan sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleş-
tirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bu-
lunmadığına bakılmaksızın ek fiyat farkı hesaplanabilir.

(2) Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 30 gün içerisinde Teşekküle yazılı olarak başvurması zorunludur.

(3) 1/12/2021 tarihinden önce ihalesi yapılan ve 22/1/2022 tarihi itibarıyla devam eden
mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmeler yüklenicinin bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Teşekküle yazılı olarak başvu-
ruda bulunması ve Teşekkülün onayı ile devredilebilir.

(4) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde
23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uy-
gulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Mayıs 2022
PAZAR
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Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI
KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Mad-
desinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğe aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmelerin devri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 1/12/2021 tarihinden önce

ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yürürlüğe girdiği 22/1/2022
tarihi itibarıyla devam eden veya 22/1/2022 tarihinden önce fesih veya tasfiye edilmeksizin
kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan
sözleşmelerde, 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kı-
sımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde
Şirkete yazılı olarak başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak
ek fiyat farkı verilir.

(2) Bu madde kapsamındaki sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren 60 gün içerisinde Şirkete yazılı olarak başvuruda bulunması ve Şirketin onayı
ile devredilebilir.

(3) Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilmesi ve/veya sözleşmelerin devrinde
23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uy-
gulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü

yürütür.
—— • ——

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan
değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
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Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden görevde yüksel-
me veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanuna, 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnameye ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-
lan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra teşkilatını,

ç) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev grup-

larından yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre kadro ve pozisyonlara

görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
g) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan

süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,
h) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde

tanımlanan ve derecesi, sınıfı ve görev tanımı ile unvanı belirtilerek istihdam edilecek perso-
nelin niteliklerinin tanımlandığı Kurum organizasyon şemasındaki yeri,

ı) Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,
i) Pozisyon: Sözleşmeli personelin Kurum organizasyon şemasındaki yeri,
j) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin

işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
k) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

l) Sözlü sınav: Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklardan, ya-
zılı sınavda başarılı olanların katılacağı sınavı,

m) Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük merkez teşkilatı dışındaki birimleri,
n) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
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ö) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi
içindeki görevleri,

p) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozis-
yonlara atanacaklar ile unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanacakların bilgilerini ölçmek
maksadıyla yapılan sınavı, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları
MADDE 5- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi kadro/pozisyonlar

aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü, müdür,
2) Müdür yardımcısı,
3) Teknik şef, şef,
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri,
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman,
ç) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik uzman,
3) Başteknisyen,
d) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, dava takip memuru.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:
a) Mühendis, mimar, avukat, istatistikçi, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, hemşire,

teknik öğretmen.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar
MADDE 6- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 657

sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca
aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
1) Genel Müdürlükte Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanı ve üstü görevlerde bulunulan

kadrolarda görev yapmış olmak,
b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Genel Müdürlükte (a) bendinde belirtilen kadroların dışında 399 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinde yer alan diğer görevlerden birinde çalışmış olmak,
c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına

ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7- (1) 5 inci maddede belirtilen görev gruplarındaki görevlere, görevde yük-

selme suretiyle atanabilmek için;
a) Görev unvanları itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hüküm-

lerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak,
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b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu

hariç olmak üzere, alt görevlerde geçirilmesi gereken sürenin en az bir yılını Genel Müdürlükte
geçirmiş olmak,

şartları aranır.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8- (1) Görevde yükselme sınavına tabi olan kadro ve pozisyonlara atanacak

personelde 7 nci maddede yer alan genel şartları haiz olması yanında, aşağıdaki özel şartlar
aranır:

a) Şube müdürü ve müdür kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Müdür yardımcısı olarak en az 2 yıl, başmühendis, teknik şef, şef veya avukat olarak

en az 4 yıl görev yapmış olmak,
b) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun

olmak,
2) Başmühendis, teknik şef veya şef olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,
c) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis, teknik uzman (mühendis kariyerini haiz olan) pozisyonunda olup, en az

5 yıl hizmeti olmak,
ç) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis ve/veya mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların

hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Teknik uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik

öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğ-
renim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti olmak,

d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) 4 yıllık yükseköğrenim mezunu uzman, memur ve dengi unvanlı olanlarda en az 5

yıllık hizmeti olmak,
3) 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunu memur ve dengi unvanlı olanlarda en az 7 yıllık

hizmeti olmak,
e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, dava takip memuru olanlarda en az 3

yıl hizmeti olmak,
f) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis, mimar, şehir plancısı, programcı ve istatistikçi pozisyonlarında en az 3

yıl hizmeti olmak,
2) Tekniker (2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunu) pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti ol-

mak,
g) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Teknisyen olarak en az 6 yıl hizmeti olmak,
ğ) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) Lise ve dengi okul mezunu olanlarda en az 2 yıllık hizmeti olmak,
h) Memur ve dava takip memuru pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
gerekir.
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Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yö-
netmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki
başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda be-
lirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi ve teknik öğretmen pozisyonuna atana-
bilmek için;

1) Fakültelerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
b) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
c) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili

bölümlerinden mezun olmak,
ç) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden

mezun olmak,
d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek lisesinin hemşirelik bölümlerinden mezun

olmak,
şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu
MADDE 10- (1) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin gö-

revde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu
teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür
yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ile diğer üyelerden teşekkül
eder. İhtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlük dışından kamu görevlileri arasından kurula
üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle 5 yedek üye belirlenir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve
ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler
görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(6) Gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş asıl, beş yedek üyeden müteşekkil

sınav kurulu oluşturulabilir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.
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b) Görevde yükselme yazılı sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği yazılı
sınavını yaptırmak, sözlü sınavları yapmak.

c) Sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamak.
ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.
d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Duyuru ve başvuru
MADDE 12- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Genel

Müdürlüğün kadro veya pozisyon durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, uygun görülen
tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-
zisyonlar, yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sayfasında du-
yurulur. Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı, niteliği ve sayısı,
b) Başvuruda aranacak şartlar,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
d) Atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınav-

daki ağırlıkları,
yer alır. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü

itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro
veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. İlan
edilen kadro veya pozisyonlarda ya da bunlarla aynı veya daha üst düzeydeki kadro veya po-
zisyonlarda halen görev yapanlar ile sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, bu kadro veya po-
zisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da ilan edilen kadro ve pozisyon için başvuruda bulunabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına tabi olan görevlere atanabilmek için personelin Genel
Müdürlükte en az bir yıl hizmetinin bulunması gerekir.

(5) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli
şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları ta-
şıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Yazılı sınav
MADDE 13- (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek görev alanları

ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Gö-
revde yükselme yazılı sınavı, Genel Müdürlük tarafından da yapılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış
puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve
atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda,
Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet
yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi
personeli başvurabilir.

(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu
yürütür.

Sözlü sınav
MADDE 14- (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen

kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana
sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
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(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 15- (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,
yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hüküm-
lerine uygun biçimde ilgililere duyurulur.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla
asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek
olarak belirlenebilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 16- (1) Yazılı sınav sonucu, yazılı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün

içinde duyurulur. Sözlü sınav ise yazılı sınav sonucunun duyurulmasından itibaren 30 gün için-
de tamamlanır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ortalamalarının alınması suretiyle tespit edi-
lecek olan nihai sonuçlar ise sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 30 gün içinde
Genel Müdürlük resmi internet sitesinden duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 17- (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav

sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içerisinde bir dilekçeyle sınav kuruluna ile-
tilmek üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır.

(2) Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilip, ilgiliye yazılı
olarak bildirilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma
MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre en geç 30 gün içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması
esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-
teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedek-
ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-
yanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı
unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün
usul ve esaslara tabidir.

Sınavın yürütülmesi
MADDE 19- (1) Sınavların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî

Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılması durumunda;
a) Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel

hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.
b) Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin

diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, pasaport veya kurum kimlik

kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 20- (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler,

sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla
sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday
yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla sap-
tanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında da yasal işlem başlatılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girme-
yenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 21- (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sı-

navlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa
dahi iptal edilir. Ayrıca, haklarında disiplin işlemi başlatılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 22- (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük

dosyalarında; bunun dışında kalan sınavla ilgili belgeler; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlı-
ğınca dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar, dava konusu olan
sınavlara ilişkin belgeler ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama
MADDE 24- (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde ya-

pılır:
a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabi-
lirler. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt
görevlere atanmaları sınavsız yapılabilir.
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b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara
geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu
Yönetmelikle aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak
şartlarını taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-
gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak bu Yönetmelik kapsamın-
daki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın
öğrenimle ihraz ettikleri pozisyonlara atanabilirler.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanı-
lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan öğ-
renim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere
sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara sınavsız, genel
hükümlere göre atama yapılabilir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama
MADDE 25- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında

Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygu-
lanmaz.

Naklen atamalar
MADDE 26- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden naklen

atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere, atanılacak kadro veya pozisyon için
aranan toplam hizmet süresi ile öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşı-
maları kaydıyla genel hükümlere göre naklen atanmaları mümkündür.

Engellilerin sınavı
MADDE 27- (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan engellilerin sınavlarının engel

durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 399

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygula-
nır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29- (1) 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yö-
netmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu ka-
bul edilirler.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5481 

—— • —— 
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5468 

—— • —— 
Van 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5385 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız ihtiyacı olan Madeni Yağ Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esaslarına ait açık ihale usulüne göre yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2022/474830 

1- İdarenin 

a) Adresi : Yeni Şehir Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No: 

18/36360 Kars/Merkez 

b) Telefon ve faks numarası : 0474 213 57 21- 0474 213 57 33 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : karssekerticaret@gmail.com 

2- İhale konusu malın 

a) Adı : Madeni Yağ Alımı 

b) Niteliği türü miktarı : Toplam 4.760 kg Madeni Yağ alınacaktır. Diğer 

bilgiler Teknik şartnamede detaylandırılmıştır. 

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 20 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/05/2022 Perşembe Günü Saat 14:00 

4- İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 200,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 26/05/2022 Perşembe Günü Saat 14:00’a kadar Kars Şeker Fabrikası 

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

gün ve saatinde (26/05/2022 Perşembe) yeniden teklif alınması (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. 

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 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 5473/1-1 
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2 ADET LABORATUVAR TİPİ BUZDOLABI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğünden:  

2 Adet Laboratuvar Tipi Buzdolabı Alımı 4734 KİK 3-g istisna kapsamında kapalı zarfla 

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

İhale Kayıt Numarası : 2022/478188 

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 : 2 Adet Laboratuvar Tipi Buzdolabı 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 : 31 Mayıs 2022 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. 

    5471/1-1 
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MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
17 KALEM muhtelif cins madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

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

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 4784 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
    ve Satın Alınabileceği Yer  : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 
Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : cavit.ates@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın  
a) Dosya No : 2218028 
b) İKN : 2022/474977 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 17 Kalem (106.180 Kg.) 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Madeni yağların teslim yeri Bülent Ecevit 

Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve 
İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 
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 : Madeni yağ ihalesinde sözleşme süresi 365 takvim 
günüdür. İhtiyaç listesi, 3 aylık olarak TTK’ca 
belirlenecek olup her üç ayın ilk haftası pazartesi 
günü firmaya gönderilecek ve teslimat 2 hafta 
içinde yapılacaktır. 

3- İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 20.06.2022 Pazartesi – saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir. 
4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
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ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
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 
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6.1. İhale tarihinde süresi dolmamış Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK ) 
alınmış madeni yağ lisansının veya madeni yağ alt başlığı altında dağıtıcı lisansının aslı veya 
noter tasdikli sureti (Bu lisansları almayıp, müracaat etmiş istekliler başvurusunun kabul 
edildiğine dair belgeyi vereceklerdir.) 

6.2. Firmalar; üretici firmaya ait TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve 
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. 

6.3. Firmalar teklifleriyle birlikte; sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, teklif edilen 
madeni yağlar için TSE Belgelerini ve onayları vereceklerdir. 

6.4. Firmalar teklifleri ile birlikte madeni yağlar ile ilgili zararlı maddeler ve karışımlara 
ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik (13/12/2014-29204) ve 1907/2008/AT 
(REACH) uyarınca veya 1907/2006/AT uyarınca Madde 31’e göre hazırlanan Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formu vereceklerdir. 

7. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; özel yağlar ve firma üretiminde 
bulunmayan madeni yağlar hariç diğer tüm madeni yağ kalemlerinde (firma seri üretimindeki en 
az 15 kalem malzemeye teklif verecektir ve bu kalemlerin miktarı en az toplam ihale miktarının 
~% 90’ ını karşılayacaktır.) toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre, bu değerlendirmenin 
dışında kalan madeni yağlarda ise en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası 
çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- İstekliler ihale konusu madeni yağlardan seri üretiminde olanlar (en az 15 kaleme 
~%90’ına bir grup olarak teklif verilecek, kısmi teklif verilemeyecek) hariç, olmayan diğer 
kalemler için kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak bu iş kalemleri miktarı için kısmi teklif kabul 
edilmeyecektir. 

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

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: 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. 5487/1-1 
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR OLUĞU KAYIT PROFİLİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale 

Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 
Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  
No: 2   67090 ZONGULDAK 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 1900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

    Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

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

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2222060 

b) İKN : 2022 / 474527 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-ÇZK Oluğu Kayıt Profilleri - 2 kalem 

ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden 
itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e)Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 
3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 27.06.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 

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

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

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

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

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

kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

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

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 5461/1-1 
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200 ADET FALS TİP CEVHER VAGONUNUN TABAN,  

ALIN, YAN DUVAR, KAPAK VE ETEK SACLARI (TOPLAM 8000 M²)  

İLE CİDAR PROFİLLERİNİN, KÖŞEBENTLERİNİN (TOPLAM 18000 M) 

DEĞİŞTİRİLMESİ VE KOMPLE KUMLATILIP BOYATILMASI 

İŞİNE İLİŞKİN HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Şirketimiz Parkında Mevcut 200 Adet Fals Tip Cevher Vagonunun Taban, Alın, Yan 

Duvar, Kapak ve Etek Sacları (Toplam 8000 m²) İle Cidar Profillerinin, Köşebentlerinin (Toplam 

18000 m) Değiştirilmesi ve Komple Kumlatılıp Boyatılması İşine İlişkin Hizmet Alımı Satın 

Alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/479267 

1- İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2- İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimiz parkında mevcut 200 adet Fals tip 

cevher vagonunun taban, alın, yan duvar, kapak ve 

etek sacları (toplam 8000 m²) ile cidar 

profillerinin, köşebentlerinin (toplam 18000 m) 

değiştirilmesi ve komple kumlatılıp boyatılması 

işine ait hizmet alımı    

3- İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

(4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 Gar-ANKARA 

/ TÜRKİYE 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

25/05/2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğü 1046 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.     

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5477/1-1 
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HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/454320 

İşin Adı : 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki 

Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet Hemzemin Geçit 

Bekçiliği Hizmeti Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin   

a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap 

GÜRLER Cad. No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 

KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve Faks Numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214 

c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü Vve Miktarı : 1. Bölge Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasındaki 

Mithatpaşa-Adapazarı Arası 4 Adet Hemzemin Geçitte 

01.06.2022 - 31.12.2022 (takvim günleri) tarihleri 

arasında 12 kişi ile 7 Aylık Hemzemin Bekçiliği 

yürütülmesi için Hizmeti Alımı İşi 

b) Yapılacağı Yer : 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAT KESİMİ HAT 

KİLOMETRESİ ARİFİYE - ADAPAZARI 7+230 

ARİFİYE - ADAPAZARI 7+553 ARİFİYE - 

ADAPAZARI 7+907 ARİFİYE - ADAPAZARI 8+143 

c) Süresi : 01.06.2022 - 31.12.2022 (takvim günleri) tarihleri 

arasında 12 kişi ile 7 Aylık 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

   Yeterlik Değerlendirmesinin :  

a) Yapılacağı Yer : TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK 

KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa 

Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon 

Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 24.05.2022 - 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
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Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 

MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa 

- KADIKÖY / İSTANBUL 24.01.2022 Tarih Saat 14;00 kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 

Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD İşletmesi 1. Bölge Müd. Muhasebe ve Finansman 

Servis Müdürlüğü Veznesi H.Paşa/İSTANBUL veya Banka hesabı TCDD İşletmesi Genel 

Müdürlüğü (Vakıf Bank) IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli 

olan, 250,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon 

Şefliğinden temin edilebilir. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    5450/1-1 

—— • —— 

17800 m3 BALAST ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/470642 

İşin Adı : 1. Bölge Mıntıkasında Arifiye İstasyonuna 17800 m3 

Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 

1- İdarenin 

a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap 

GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 

KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve Faks Numarası : 216 337 8214 - 216 337 8214 

c) Elektronik Posta Adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 

ç) İhale / Ön Yeterlik Dokümanının 

Görülebileceği İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Arifiye İstasyonu teslim 17.800 m3 balast alımı 

b) Teslim [Yeri / Yerleri] : TCDD 1. Bölge Mıntıkası Arifiye İstasyonuna teslim 

edilecektir. Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
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c) Teslim [Tarihi / Tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasından sonra yer teslimine 

müteakip teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe 

başlanacaktır. Toplam sözleşme süresi 120 (Yüzyirmi) 

gündür. Balast Teslim programına uygun olarak teslim 

edilecektir. İhale Edilen Toplam Miktar 17.800 (m³) 

Metreküp 1. Dilim Yer Teslimi Yapıldıktan Sonra 

Alınacak Miktar 7.800 (m³) Metreküp Teslim Süresi 60 

Gün 2. Dilim 1. Dilim Teslim Tarihinden Sonra 

Alınacak Miktar 10.00 (m³) Metreküp Teslim Süresi 60 

Gün 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 

    Yeterlik Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı Yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/İSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 26.05.2022 - 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

Yukarıda belirtilen Mal alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı 

KİK’in 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. 

maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 

MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 

Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 26/05/2022 Tarihine Saat 14:00 kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. Posta veya Kargo kaynaklı her türlü gecikme veya sorun İdaremiz Sorumlu 

değildir. 

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 

Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 

doküman bedeli 500,00 TL (KDV Dahil) olup; TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe 

ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi Haydarpaşa / İSTANBUL teşekkülümüz veznesine 

yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hesabına IBAN:TR08000150015 

8007293444639 Havale yapmak kaydıyla TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon 

Şefliğinden temin edilebilir. 

Not: İhale dokümanı satın alındığına dair Dekont İhale zarfına konulacaktır. Yatırılan 

veya Havale edilen dekontta işin adı veya İKN’si mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde teklif 

değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    5451/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Afyonkarahisar Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1- Mübadeleyi Yapan İdarenin Adı : Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü 

2- Adresi : Hasankaraağaç Mahallesi Şehit Murat SARAÇ 

Caddesi No: 7 Merkez/AFYONKARAHİSAR  

3- Telefon Numarası/FAX : 272 213 80 21 Dahili: 6430/272 213 80 19 

4- Mübadelenin Türü : Açık Artırma Usulü  

5- Miktarı : 1 Adet 2004 model Renault Megan taşıt ile 

Ekonomik ömrünü doldurmuş 595 kalem muhtelif 

demirbaş, bilgisayar, muhabere malzemesi, elektrik, 

elektronik ve muhtelif hurda malzeme 

6- Mübadelesi Yapılacak Araç ve Malzemeler: 

S.NO CİNSİ MİKTARI DURUMU 

1 

Plakası 03 A 0064 

1 Adet 

Araç çalışır durumda değildir. Ekonomik ömrünü 

tamamlamış. 

Tamir, bakım ve onarımı ekonomik değildir. 

Markası Renault  

Modeli  Megane 1.6 

Model Yılı 2004 

Şase No VF1LM1B0H31589816 

Motor No K4MR036088 

2 

Ekonomik ömrünü doldurmuş, muhtelif demirbaş, 

bilgisayar, muhabere malzemesi, elektrik, elektronik 

ve muhtelif hurda malzeme 

593 Kalem 

35.000 Kg 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, 

Hurda durumundadır. 

3 Alüminyum (Kesilmiş Oto Plakaları) 
1 Kalem 

2.400 Kg 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, 

Hurda durumundadır. 

4 Sarı Pirinç (Fişek Boş Kovanları) 
1 Kalem 

1.059 kg 

Ekonomik ömrünü tamamlamış, 

Hurda durumundadır. 

7- Mübadele Karşılığında  

   Alınacak Malzemeler : 1 Adet Renault Yeni Express Combi Joy 1.5 

DCi 95 Ps Taşıt 151 Adet Lassa Marka 

195/65/R15 95 H XL Kışlık Lastik 

8- Tahmini Bedel : 490.500,00-TL (Dört Yüz Doksan Bin Beş Yüz 

Türk Lirası) TL 

9- Geçici Teminat Bedeli : Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere 

isteklinin Yatıracağı miktar.  

10- Teklifler Veriliş Usulü : Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan 

sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile 

Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir. 

11- Mübadelenin Yapılacağı Yer,  

     Tarih ve Saati : Hasankaraağaç Mahallesi Şehit Murat SARAÇ 

Caddesi No: 7 Merkez/AFYONKARAHİSAR 

adresinde bulunan Afyonkarahisar Emniyet 

Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin Kat K Blok 

Konferans Salonunda, 26.05.2022 Perşembe 

Günü TRT Yayınına göre Saat: 10:30’da  
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12- Mübadeleye Ait Belgeler : Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro 
Amirliğinde görülebilir. 

13- Mübadelede İstenilen Belgeler : Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, mala 
ait tahmin edilen bedel (490.500,00) TL nin % 3 
ünden az olmamak üzere geçici teminatı, 
Tebligat adresini gösterir belgeyi, Başkası adına 
vekil olarak mübadeleye katılanların noterden 
onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği 
temsilen katılanların ise noterden onaylı imza 
sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.  

14- Şartname Bulunup Bulunmadığı : Şartname düzenlenmiş, Afyonkarahisar Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 150,00 (Yüz 
Elli Türk Lirası) TL Vezne Alındı Makbuzu 
karşılığında 12’nci maddede belirtilen adresten 
temin edilebilir. 

15- Sözleşme Yapılıp Yapılmayacağı : Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren 15 
(onbeş) gün içinde malın eksiksiz olarak İdareye 
teslim edilmesi (Yüklenicinin Taahhüdünü 
yerine getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak 
ve kesin teminat alınmayacaktır. 

    5410/1-1 
—— • —— 

150 GR VE 250 GR ÇAYKUR HEDİYELİK SİLİNDİRİK KUTU 
SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 150 gr ve 250 gr. Çaykur Hediyelik Silindirik Kutu %20 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.05.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

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

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

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

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

   5399/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT) PAYLAŞIMI 

YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yalova İli Yalova İl Özel İdaresinden: 

1) İHALE KONUSU: 

Mülkiyeti İdaremize ait olan aşağıda belirtilen taşınmazların 5302 sayılı Yasanın 7, 10 ve 

26. maddeleri ve 2886 sayılı Yasanın ilgili maddesi gereğince Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) 

Paylaşımı Yöntemiyle Satılması işi ihale edilecektir. Belirtilen arsaların imar durumu sözleşme 

ekinde belirtilmiş olup, mevcut imar durumuyla ihale edilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

G. Teminat 

(%3) (TL) 
Emsal 

Emsale 

Esas İnşaat 

Alanı 

Yalova Merkez Bahçelievler 
1254 1 21.684,45 

140.000.000,00 4.200.000,00 
*1.50 32.526,68 

1254 2 3.579,00 *1.50 5.368,50 

Toplam 37.895,18 

PLAN NOTLARI 

1- Ticaret Alanı Lejantlı 

2- Konut dışı karma kullanımlı yapılarda, içinde Turizm tesisi bulundurmak kaydıyla; 

3- Bu alanlarda emsal değeri, parsel bazındaki KAKS değerinin 1,35’i ile çarpılması ile hesaplanır. Oluşan emsal artışı metrekaresinin 

minimum yarısı turizm tesisi için kullanılmalıdır. Yükseklik 6 katı geçmemek şartıyla (Yençok) 24,00 metreye kadar yapılabilir 

*Plan notlarına göre konut dışı karma kullanımlı projelerde turizm tesisi bulundurulduğu takdirde Emsale Esas İnşaat Alanı Toplamı 

51.158,49 m² olacaktır. 

2) İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale Konusu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. ve 36. maddesi gereğince “Kapalı 

Teklif Usulü Arttırma” suretiyle yapılacaktır. 

3) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

İdare : Yalova İl Özel İdaresi 

Adres : Adnan Menderes Mah. Şehit Ömer Faydalı Caddesi No: 201 

Telefon : 0 (226) 814 10 48 

Fax   : 0 (226) 812 43 16 

4) İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

İhale 26/05/2022 Perşembe günü Saat: 14.30 da Yalova İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi 

Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edeceklerin istenen 

belgelerle birlikte Teklif Zarflarını Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisine en geç 

26/05/2022 Perşembe Günü saat 14.30’a kadar vermeleri ya da veya posta yoluyla ulaştırmış 

olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir. 

5) İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500 TL (BEŞYÜZ TL) 

karşılığında (Vakıfbank TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 - Yalova İl Özel İdaresi hesabına 

yatırılarak) Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden (Adnan 

Menderes Mah. Şehit Ömer Faydalı Caddesi No: 201) temin edebilirler. 
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6) GEÇİCİ TEMİNAT: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler teklif ettikleri bedelin Arsa Satışı Karşılığı 

İdare Payı Toplam Geliri (ASKİPTG) %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 

geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin bedelin Arsa Satışı Karşılığı İdare Payı Toplam 

Geliri (ASKİPTG) %3’ ünden az tutarda geçici teminat veren isteklinin zarfı değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. İstekliler Geçici teminat olarak Vakıfbank TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 - 

Yalova İl Özel İdaresi İHALE TEMİNAT hesabına yatırdığına ilişkin makbuzu veya 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine göre hazırlanacak, Limit Dahili Süresiz Banka Teminat 

Mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeleri teklif dosyasında sunacaktır. 

7) İSTENİLEN BELGELER VE İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI: 

Teklifler aşağıda belirtilen şekilde Dış zarf içerisinde hazırlanacaktır. Bu zarf içerisinde; 

8) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

8.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

8.2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 

8.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

8.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

8.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya 

İmza Sirküleri. 

8.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

8.3.2- 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. 

8.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/ 

katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

8.5- Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

Yabancı iştiraklerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 

sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. 

8.6- Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

8.7- İş Deneyim Belgeleri 

- Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri sunulacaktır. 

İsteklilerin, İhalenin yapılacağı tarih olarak belirlenmiş olan tarihten önceki son 15 

(onbeş) yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az 30.000 m2 inşaatı (Çevre, 
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Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki 

Tebliği’nde belirtilen IV- A Grup veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı bina 

grupları başlığında, III. Grup Bina işleri) tamamlamış olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini 

(İş bitirme belgesi, İş durum belgesi, İş denetleme belgesi, İş yönetme belgesi) ile birlikte A 

Grubu Müteahhitlik Yetki Belgesini, aslı veya noter tasdikli suretini vermesi gerekmektedir. Bu 

durumda, isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı 

müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) 

kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olduğunu gösteren 

belge. 

- Benzer iş olarak sunulacak iş deneyim belgelerinde, yapım işinin belirtilen fiziki 

kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici 

belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek 

üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması 

gerekmektedir. İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bitirme, iş durum belgelerinin 

tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler ise beşte bir oranında 

değerlendirilir. Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri 

benzer iş grubuna denk sayılır. Mezuniyet belgesinin sunulması durumunda aslı veya noter 

tasdikli sureti sunulacaktır. 

8.8- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin 

Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname. 

8.9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yasaklı olmadığına dair taahhütname. Ortak 

girişimlerde, taahhütnameyi her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir. 

8.10- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

- Keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi 

veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans 

mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmesi 

zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Ortak girişim olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın 

tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

İsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri 

zorunludur. 

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

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 
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kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,50 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'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. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik 

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, 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. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

8.10.2. İş hacmini gösteren belgeler 

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

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, 

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun 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 
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sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. 

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. 

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 

eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. 

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. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi 

oranında hesaplanır. 

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir. 

8.10.3. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir 

ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi 

tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif 

kapsamında sunulması gerekmektedir. 
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8.11- Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun). 

Teklif Mektubu aşağıda belirtilen şartlarda/formatta belirtilmesi gerekmektedir. 

A- Asgari Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) olarak öngördüğüm/ 

öngördüğümüz; 

 

……………………..(KDV HARİÇ) 

(yazı ile ………...………………………………..Türk Lirası) 

 

üzerinden, 

 

B- Arsa Satışı Karşılığı İDARE Payı Gelir Oranı (ASKİPGO) olarak; % ...……..……… 

 

(yüzde …………………..……...……..………………… ) oranı karşılığı, 

 

C- Arsa Satışı Karşılığı Asgari İDARE Payı Toplam Geliri (ASKİPTG) olarak; 

 

……………………..(KDV HARİÇ) 

 

(yazı ile ……………...………………………………………..Türk Lirası) . 

8.12- Geçici Teminat(Teminat mektubu) 

İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında 140.000.000,00 TL X %3 = 4.200.000,00-TL 

(dörtmilyonikiyüzbinTürkLirası) 

İsteklilerin, geçici teminat mektubu sunması halinde, geçici teminat mektubu ile birlikte 

bu geçici teminat mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını 

ve geçici teminat mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını 

gösteren belgeleri vermeleri zorunludur. 

8.13- İhale şartnamesinin İdareden satın alındığına ilişkin ödeme belgesi. 

Ortak Girişimler İçin: 

Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ihaleye katılabilme şartlarında 

istenilen belgelerin iş deneyim belgeleri ile ilgili madde hariç) tamamı Ortak Girişimin ortakları 

tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. Ancak, Geçici Teminat Mektubu Ortak Girişim 

ortakları tarafından müştereken sunulabilir. İş deneyim belgeleri ile ilgili hususlar ve niteliklerin 

tamamını, Pilot Ortağın karşılaması yeterlidir. 

Yukarıda belirtilen ihaleye katılabilme şartlarına uygun olmayan belgeleri sunan 

İstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna 

katılmaya yeterlik alamazlar. 

9) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

10) İşin süresi 1080 gündür. 

11) Arsa Karşılığı İdare Payı Gelir Oranı (ASKİPGO) %33,68’in ve Arsa Satışı Karşılığı 

Gelir Payı (ASKGP) #140.000.000,00 TL (YüzkırkmilyonTürkLirası)# nun altında olmayacaktır. 

12) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Bu ihaleden doğacak, her türlü 

vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar Yükleniciye aittir. İhaleye iştirak edeceklere 

duyurulur. 

    5223/1-1 



Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

 



Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Çaycuma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/251 Esas, 2020/479 Karar ve 2019/309 

Esas, 2020/440 Karar sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, 

Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan 

Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için 

uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 

olunur. 

    5449/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235414 YİBF nolu (CB 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2021/2448 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2022 tarihli ve E.2021/2448-K.2022/629 sayılı karar 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.09.2021 tarihli ve 31613 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 09.05.2022 

tarihli ve 3597200 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 5475/1-1 

—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235478 YİBF nolu (AF 

Blok) inşaatın denetimini üstlenen 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı 

Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2021/2455 esasına kayden 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 31.03.2022 tarihli ve E.2021/2455-K.2022/628 sayılı karar 

ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 29.09.2021 tarihli ve 31613 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile İmge Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 09.05.2022 

tarihli ve 3597933 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

 5476/1-1 
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Adıyaman İli Besni Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

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

S. 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 TAHSİLDAR GİH 9 1 

- Lisans Düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin; Maliye, 

Kamu Yönetimi, İktisat, 

Sosyoloji programlarının 

birinden mezun olmak. 

- En az (B) sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak. 

Erkek/ 

Kadın 

KPSS 

P3 

En az 

60 

Puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemize boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve 

özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 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 askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

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

f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen 
asgari KPSS puanını almış olmak, 

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

c. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.besni.bel.tr internet adresinden 

temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar 
çıktısı, 

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 
h) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan 

başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz 
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.) 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 27-29.06.2022 tarihleri arasında mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında), Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü’ne (Besni Belediyesi Hizmet Binası Yenibesni Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 
No: 2 Besni/ADIYAMAN) yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda Belediyemiz info@besni.bel.tr e-posta adresine yapabileceklerdir. 
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Besni Belediyesi Hizmet Binası Yenibesni 

Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:2 Besni/ADIYAMAN adresine gönderilebilecektir. 
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

• Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 
suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 08.07.2022 tarihinden itibaren belediyemizin 
www.besni.bel.tr resmi internet sayfasında ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul 
edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav 
yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz 
edilecektir. 
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• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

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

• Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Besni Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Besni Belediyesi Meclis Salonunda; memur alımı için 18.07.2022 tarihinde saat 10:00’da 

başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. 
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
Sınav Konuları: 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
7. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

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

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet sitesinden 
ilan edilecektir. 

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

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

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak ve talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

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

İlan olunur. 5328/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 
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Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 

 



15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 15 Mayıs 2022 – Sayı : 31836

Sayfa

1

2

2

11

12

36

54

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve

Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


