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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/10/2015 tarihli ve 29500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis

Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı mad-

desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Öğrenciler devamsızlık bilgilerini düzenli olarak Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden

takip etmekle yükümlüdür.

(3) Öğrencinin devam durumu İngilizce Hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından izlene-

rek, devamsızlık oranı %10'a ulaştığında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden uyarıda bulunulur

ve devamsızlık oranı %15’e ulaştığında öğrenciye otomatik olarak devamsız (IA) notu veri-

lir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olmak

üzere dört düzeyi kapsar.” ibaresi “olmak üzere dört düzeyi (alpha, beta, gamma, delta) kapsar.”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
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“(4) İYS sınavları akademik yılın başı ile güz ve bahar yarıyılları sonunda açılır. Aka-

demik yılbaşında açılan İYS’ye o yıl için yapılan İSTS’den 50 ve üzerinde alanlar ile İngilizce

Hazırlık Programını gerekli olan asgari B1 (Gamma) seviyesindeki tekrar eden (bir önceki

sene kayıtlı), devamsızlık şartlarını ve sınava giriş için gerekli olan asgari Modül İçi 50 not

ortalamasını sağlayan öğrenciler girebilir. Güz yarıyılı ve bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye

B1 (Delta) seviyesini başarı ile tamamlamış öğrenciler ile hazırlık programını gerekli olan as-

gari B1 (Gamma) seviyesindeki tekrar eden (bir önceki sene kayıtlı), devamsızlık şartlarını ve

sınava giriş için gerekli olan asgari Modül İçi 50 not ortalamasını sağlayan öğrenciler girebi-

lirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Modül içi mazeret sınavı Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilen gün ve yerde

yapılır ve sınav sonucunun sisteme işlenmesi sağlanır. İlan edilen gün ve saatte yapılan mazeret

sınavına girmeyen öğrenciye ek sınav hakkı verilemez.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bölüm Başkanlığınca ilan edilen yıl içi notları ve İYS notlarının so-

nuçları öğrenciler tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilir.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını

yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde bölümlerine müracaat

etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla karar tarihinden iti-

baren iki hafta içinde kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak

müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6227 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6228 



Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6237 

—— • —— 
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6243 
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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 6268 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6226 

—— • —— 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6234 
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İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6235 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6241 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kireç Taşı Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/553004 

1- İdarenin 

a) Adı : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

c) Telefon ve faks numarası : 472 215 38 45-48, 472 215 35 80 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16.000 Ton %+-20 Toleranslı kireçtaşı alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : Ağrı Şeker Fabrikası stok sahası 

c) İşin süresi : Teknik şartnamede belirtildiği üzere sözleşmenin 

imzalanmasından itibaren 4 ay 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20.06.2022 10:00 

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

5- İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 236,00 (İkiyüzotuzaltı TL.) 

karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını 

satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler 20.06.2022 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, işin tamamı için vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 

istekliyle teklif edilen bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6323/1-1 
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KONAKLAMA TESİSİ İŞLETMECİLİĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE 

5 (BEŞ) YIL SÜRE İLE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - İhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, İlimiz 

Karataş İlçesi İskele Mahallesi 948 parselde 325,00 m2, 949 parselde 299,00 m2, 950 parselde 

293,00 m2, 971 parselde 1.000,00 m2, 3892 parselde 480,00 m2, 3901 parselde 12.604,00 m2, 

4848 parselde 125,00 m2 yüzölçümlü olarak kayıtlı taşınmazlar üzerindeki müştemilatı ile birlikte 

(104 adet otel odası olarak dizayn edilmiş bağımsız konut, aqua parkı bulunan yüzme havuzu, 

resepsiyon binası, basket sahası, bekçi kulübesi vb.) Konaklama Tesisi işletmeciliği olarak 

kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü 

ile 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilecektir. 

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

2.1. İdarenin Adı : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

2.2. İlgili Birim : İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü 

2.3. İlgili Adres : Döşeme Mahallesi 60074 Sokak No:1 Seyhan / ADANA 

2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 322) 458 04 65 – 458 04 72 

2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 

Toplantı Salonu (Döşeme Mahallesi 60074 Sokak No:1 Seyhan / ADANA) 

2.6. İhale Tarihi ve Saati : 20/06/2022 Pazartesi günü Saat: 10:00 

2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı 

Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

İhale konusu kiraya verilecek taşınmazların konaklama tesis işletmeciliğinin, yıllık 

muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 735.000,00 TL olup, 5 (Beş) yıllık tahmini kira bedeli 

K.D.V. hariç 3.675.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 5 (Beş) tahmini yıllık kira bedelinin 

%3’ü olan 110.250,00 TL'dir. 

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 

Şartname ve ekleri İdarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname ve ekleri 

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının T.C. Vakıflar Bankası Adana 

Şubesinde bulunan TR 9800 0150 0158 0073 1230 0498 İBAN no.lu hesabına 200,00 TL bedel 

yatırılıp dekont ibraz edilmek suretiyle satın alınacaktır. Şartname ve eklerini satın almayanlar 

ihaleye katılamayacaktır. 

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri : 

A. Gerçek Kişiler: 

1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. (e-Devlet adresinden alınan barkotlu belge) 

2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi 
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3. İsteklinin, İrtibat için telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresini 

belirtir kaşeli ve imzalı beyanı, 

4. Noter tasdikli imza beyannamesi, 

5. Geçici Teminat Bedelinin Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıflar 

Bankası Adana Şubesindeki TR 9800 0150 0158 0073 1230 0498 İBAN no.lu hesabına 

yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu. 

6. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza 

beyannamesi. 

7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

8. İsteklinin ihale tarihinden önce konaklama tesis işletmeciliği alanında en az 5 yıl 

süreyle faaliyet yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgenin aslı, noter tasdikli 

sureti veya ihale saatinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama 

gelecek şekilde şerh düşülen suretleri. 

9. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi veya sonrasında 

alınmış belge. 

10. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK prim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan 

tarihi ve sonrasında alınmış belge. 

11. İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı, 

12. İhaleye iştirak eden istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

14. Ortak katılım olması halinde, istenilen diğer belgeler ile birlikte standart forma uygun 

İş Ortaklığı Beyannamesi aslı. 

1. 2. 3. 4. 6. 9. 10. 11. 13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. 

Ortak katılım olması halinde, 12. Madde de istenen şartname her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı veya birlikte imzalanacaktır. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. 

B. Tüzel Kişiler: 

1. İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış sicil kayıt belgesi, 

2. Tüzel kişiliğin kanuni adresini, irtibat için telefon numarasını, faks numarasını ve 

elektronik posta adresini belirtir kaşeli ve imzalı beyanı, 

3. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri 

4. Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza 

beyannamesi. 
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5. Geçici Teminat Bedelinin Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıflar 

Bankası Adana Şubesindeki TR 9800 0150 0158 0073 1230 0498 İBAN no.lu hesabına 

yatırıldığına dair makbuzu veya banka teminat mektubu. 

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

7. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, İlgili Ticaret Odası / Noter Onaylı Sureti veya 

ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde 

şerh düşülen suretleri ya da ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 

8. İsteklinin ihale tarihinden önce konaklama tesis işletmeciliği alanında en az 5 yıl 

süreyle faaliyet yaptığına dair resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış belgenin aslı, noter tasdikli 

sureti veya ihale saatinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama 

gelecek şekilde şerh düşülen suretleri. 

9. İlgili Vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ilk 

ilan tarihi veya sonrasında alınmış belge. 

10. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK prim borcu bulunmadığına dair ilk ilan 

tarihi veya sonrasında alınmış belge, 

11. İhale konusu yerin görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı. 

12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

Ortak katılım olması halinde, şartname her bir ortak tarafından ayrı ayrı veya birlikte 

imzalanacaktır. 

13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 

14. Ortak katılım olması halinde, istenilen diğer belgeler ile birlikte standart forma uygun 

İş Ortaklığı Beyannamesi aslı. 

1. 2. 3. 4. 7. 9. 10. 11. 13. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilecektir. Ortak katılım olması halinde, 12. Madde de istenen şartname her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı veya birlikte imzalanacaktır. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

İstekliler istenen belgeleri usulüne uygun ve eksiksiz olarak hazırlayacak ve ihale 

dosyasını, Döşeme Mahallesi 60074 Sokak No:1 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana 

Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (İdari ve Mali İşler Müdürlüğü) ihale 

saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve 

saate kadar ulaşması gerekir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

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

ilan olunur. 6265/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 16/06/2022 

Saati 14:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MANAVGAT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri Elektronik Ortam 
Sıra 
No 

Deposu Cinsi Boy (m) Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli 

Geçici Teminat 
Adet M3/Ster/K 

1 YALÇIDİBİ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3036 3727.326 1 1.327,00 148.385,00 
 TOPLAM   3036 3727.326 1 1.327,00 148.385, 

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

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

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

4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin
% 20’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması 
durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

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

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 
40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks No 
Adres : DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MANAVGAT MÜDÜRLÜĞÜ 
Telefon  0(242) 746 2405  
 Fax No: 0(242) 746 1191 
 6045/2-2 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü İskilip Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Bölge Müdürlüğü : AMASYA OBM 

İşletme Müdürlüğü : İSKİLİP OİM 

İhale No : 1981 

İhale Tarihi : 16.06.2022 

Yer : https://esatis.ogm.gov.tr 

İhale Başlangıç Saati : 11:00 

# Satış Yeri 
Cins, Nevi, Boy 

ve Sınıf 

Parti 

No 
İstif No 

Boy 

(m) 
Adet Miktar 

Ölçü 

Birim 

m³ / 

Adet 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 KUZULUK OİŞ İbreli Dikili Ağaç 7 15  4754 3.515,155 m³ 0,739 1.500,00 158.182,00 

2 OĞUZLAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç 8 118  6689 806,374 m³ 0,121 800,00 19.353,00 

3 

BAYAT OİŞ İbreli Dikili Ağaç 9 

199/235 

/317/23 

7/236/2 

 2753 891,110 m³ 0,324 850,00 22.723,00 

TOPLAM 14196 5.212,639 - - 3.150,00 200.258,00 

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı partiler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet adresinde elektronik ortamda açık artırma usulü ile ihale 

edilecektir. 

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

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

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait İhale İlanı (Satış Öncesi Bilgi Cetveli) ve şartnameler 

https://esatis.ogm.gov.tr internet sitesinde ve İşletme Müdürlüğümüzde görülebilir. 

4-İhale, https://esatis.ogm.gov.tr adresinde elektronik ortamda yapılacak olup, elektronik 

ortamda yapılacak ihalelere katılım için, Müşteri tarafından bir defaya mahsus e-satış sözleşmesi 

Noterde imzaladıktan sonra müşterinin firma yönetim merkezinin veya kurumlar veya gelir 

vergisi kaydının bulunduğu en yakın İşletme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Üyelik 

sözleşmesi ile birlikte şartnamede ihalelere katılım için istenilen belgelerin ilk üyelikte asılları 

veya noter tasdikli nüshalarının ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgeleri ilgili birime teslim 

etmeyenler elektronik satış ihalelerine katılamayacaktır. 

5-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhalelere girmek 

isteyenlerin ihale konusu olan satışın muhammen bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarın en 

az %3 ü oranında geçici teminatı yatırmaları ve şartnameyi onaylaması gerekmektedir. 
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6-Teminatın, banka ürün ve kartları ile ödenmesi halinde ihale başlangıç saatine kadar, 

muhasebe biriminin banka hesabına veya veznesine yatırılması halinde ihalenin yapıldığı gün 

ihale saatinden en geç 1 saat öncesine kadar yatırılması zorunludur. Şartnamelerin ise, ihale 

başlangıç saatinden önce onaylanması gerekmektedir.  

7-İhale başlangıç saatinden başlayarak, 10 dakika süre ile tüm partilere pey 

sürülebilecektir. Bu 10 dakikalık süreden sonra, zaman sayacı üzerindeki sürenin 00:00 

olduğunda ilgili partiye teklif verme işlemi kendiliğinden sonlanacaktır. Zaman bitiminden önceki 

10 saniye içinde pey verilmesi halinde ihale süresine 10 saniyelik bir süre eklenecektir. Bu süreç 

pey verilmeye devam edildikçe 10 saniye süre eklenmek suretiyle devam edecektir. Pey sürme 

süreci tamamlanan partinin ihalesi, en yüksek teklifi veren Müşteri üzerine kalacaktır. Yapılacak 

işlemlerde, zamanın tespitinde Sistem saati geçerli olacaktır. 

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

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

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.         

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

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

vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

13-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 güne kadar ek süre verilmesi 

halinde süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı alınacaktır. Teminat mektuplarına bağlı alacakların süre uzatımında verilen ek 

süre için, süre uzatım başlama tarihinde yürürlükte olan amme alacakları için uygulanan oranda 

gecikme zammı peşin olarak alınacaktır. 

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

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

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

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi İçin; 

İşletme Müd. Adres : Meydan Mahallesi Akşemseddin Caddesi No:154 İskilip/ÇORUM 

İşletme Müd. Telefon : İşletme Müd. Faks : 0(364) 511 6187-0(364) 511 3936 

İlan Olunur. 

 6186/1-1 
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TÜRKİYE DAYANIKLI PEYZAJ ENTEGRASYONU PROJESİ (P172562)  
KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN 

İSTİHDAM DUYURUSU 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 

Orman Genel Müdürlüğü Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığından: 
İkraz No: 9272-TR 
Proje Adı: Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi 
Proje Süresi: 2021– 2028 
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (Resmi Gazete-web): 06.06.2022 
Son Başvuru Tarihi ve Saati: 17.06.2022 tarihinde saat 18.00 

 Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

1 TR-OGM-PCU-294736-CS-INDV Çevre Koruma Uzmanı 

2 TR-OGM-PCU-274818-CS-INDV Sosyal Koruma Uzmanı 

3 TR-OGM-PCU-294850-CS-INDV Proje Yönetici Asistanı 

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
paydaşlığında Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyon 
Projesi'ni (TULİP) uygulamaya başlamıştır. Projenin amacı, Doğu Karadeniz ve Orta Anadolu'da 
yer alan Bolaman ve Çekerek havzalarındaki kırsal topluluklar için entegre peyzaj yönetimini 
güçlendirmek ve iyileştirilmiş geçim fırsatlarına ve dayanıklı altyapı hizmetlerine erişimi 
artırmaktır. 

TULIP Projesi Bolaman ve Çekerek havzalarında  kırsal yoksulluk ve havzalardan dışa 
göç ile sonuçlanan doğal kaynakların bozulması, su güvensizliği ve iklim ve afet risklerine karşı 
kırılganlıklarla ilgili zorlukları ele almak için çeşitli yatırımlar içermektedir. Bu yatırımların 
Uygulayıcı Kurumları OGM (Koordinatör Kurum), TRGM, DSİ ve KGM'dir. Bu yatırımlar, 
aşağıda açıklanan iki Proje bileşeni altında organize edilmektedir. 

Bileşenler Alt bileşenler 

Bileşen 1.Hedeflenen Alanlarda Dayanıklı 
Peyzaj Entegrasyonuna Yönelik Yatırımlar 

1.1 Yeşil altyapı ve sürdürülebilir geçim 
kaynakları 
1.2 Esnek gri altyapı 

Bileşen 2.Kurumsal Çerçeve, Proje Yönetimi 
ve Sürdürülebilirlik 

2.1 Entegre Peyzaj Yönetimi için Uygulama 
Çerçevesi 
2.2 Proje yönetimi ve sürdürülebilirlik 

Proje kapsamında, gerekli; Çevre Koruma Uzmanı(1 kişi), Sosyal Koruma Uzmanı (1 
kişi), Proje Yönetici Asistanı (1 kişi) proje uygulaması ile ilgili faaliyetleri yürütmek, gerekli 
koordinasyonu sağlamak ve OGM ve diğer Uygulayıcı Kurumlara  danışmanlık sağlamak üzere 
merkezi düzeyde Orman Genel Müdürlüğü TULİP Proje Koordinasyon Biriminde (PKB) 
yukarıda belirtilen miktarlarda  istihdam edilecektir. 

Danışmanlar, proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 
İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje 
süresince birer yıllık olarak yenilenecektir. İşin Temmuz 2022 içinde başlatılması 
planlanmaktadır. 

Bu kapsamda Danışmanlardan beklenen nitelikler tek tek aşağıda verilmiştir. Bu 
danışmanlıklara ait tüm danışmanların görev tanımları ve CV ve başvuru mektubu 
https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx  adresinde duyurular kısmında 
görülmekte ve indirilebilmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA UZMANI BİREYSEL DANIŞMAN HİZMETİ ALINACAKTIR. 
Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

1 TR-OGM-PCU-294736-CS-INDV Çevre Koruma Uzman 

Nitelikler ve Beceriler 
• En az Çevre Mühendisliği veya ilgili bir alanda lisans derecesi (bu durumda, çevresel 

etki değerlendirmesi, kirlilik önleme veya projeye özgü deneyim dahil olmak üzere doğal kaynak 
yönetimi alanlarında önemli mesleki deneyimin kanıtlanması gerekecektir). Çevre mühendisliği 
veya ilgili bir alanda yüksek lisans derecesi bir varlık olacaktır; 

• Ormancılık, tarım, su ve/veya atık su veya benzeri görevlerde/sektörlerde en az yedi (7) 
yıllık genel iş deneyimi;  

• Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) ve Ç&S durum tespiti çalışmalarının 
yönetimi ve/veya hazırlanması konusunda en az beş (5) yıllık ilgili deneyim ve Dünya 
bankası/IFC gibi Uluslararası Finans Kuruluşlarının çevresel ve sosyal politikalarının 
uygulanmasında deneyim /EBRD/EU, AFD ve Birleşmiş Milletler (Dünya Bankası tarafından 
finanse edilen projelere ilişkin kapsamlı deneyim bir varlık olacaktır); 

• Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve ve Standartlarına güçlü aşinalık; 
• Türk Çevre Mevzuatı hakkında güçlü bilgi; 
• Kamu kurum ve kuruluşları ile çalışma tecrübesi kazandıracak, 
•  İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip 
• Office uygulamalarını ve diğer ilgili yazılımları kullanma becerisiSeyahat kısıtlaması 

olmayan, 
• Takım çalışması becerileri, 
• Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, 
• Esnek çalışma saatlerine uyum, 
• Erkek adaylar için askerlik yükümlülükleri tamamlandı. 
 
SOSYAL KORUMA UZMANI BİREYSEL DANIŞMAN HİZMETİ ALINACAKTIR. 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 
2 TR-OGM-PCU-274818-CS-INDV Sosyal Koruma Uzmanı 

Nitelikler ve Beceriler 
• En az sosyal bilimler, sosyoloji, ekonomi, halkla ilişkiler, eğitim veya ilgili alanlarda 

lisans derecesine sahip; 
• Sosyal bilimlerde sosyal gelişim, sosyoloji, sosyal bilgiler veya ilgili alanlarda Yüksek 

Lisans Derecesi bir varlık olacaktır; 
• Ormancılık, tarım, su, atık su veya benzeri görevler / sektörler alanında sosyal uzman 

olarak en az yedi (7) yıllık genel iş deneyimi; 
• Dünya Bankası / IFC/EBRD/AB, AFD ve Birleşmiş Milletler ve/veya yeniden yerleşim 

uzmanlığı; 
• Dünya Bankası'nın ESF'si veya uluslararası finans kuruluşlarının benzer çevresel ve 

sosyal politikaları ile güçlü bir aşinalık bir varlık olacaktır; 
• Farklı geçmişlere sahip vatandaşlar, topluluklar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim, 

inşaat işleri yüklenicileri, devlet kurumları vb. dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla etkin bir 
şekilde etkileşim kurma ve iletişim kurma konusunda kanıtlanmış deneyim ve yetenek. 

• Kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışma deneyimi bir varlık olacaktır; 
• Uzman, paydaş katılımı ve iletişimi konusunda deneyime sahip olmalıdır. 
• İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip 
• Kısıtlama olmaksızın seyahat edebilme, 
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• Takım çalışması becerileri, 
• Analitik düşünme ve problem çözme becerilerine sahip, 
• Erkek adaylar için askerlik yükümlülükleri tamamlandı. 
 
PROJE YÖNETİCİ ASİSTANI BİREYSEL DANIŞMAN HİZMETİ ALINACAKTIR. 

Sıra No. Başvuru Numarası İşin Adı 

3 TR-OGM-PCU-294850-CS-INDV Proje Yönetici Asistanı 

Nitelikler ve Beceriler 
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak, 
•  Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü mezunları tercih edilecektir. 
•  Beş yıllık mesleki deneyime sahip, 
• Dış kaynaklı projelerde sekreter veya Yönetici Asistanı olarak üç yıllık deneyime sahip 

olmak. 
• Yüksek düzeyde sekreterlik, organizasyon ve iletişim becerilerine sahip, 
• Ofis ve eşdeğer programları etkin bir şekilde kullanabilmek, 
• Kamu yönetimi idari prosedürleri bilgisi tercih sebebi olacaktır. 
• Hem İngilizce hem de Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerileri 
• Seyahat kısıtlamalarının olmaması. 
• Erkekler için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak. 
Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULİP) Proje Koordinasyon  Birimi, 

uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde 
bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan 
nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun 
olarak gösteren ve https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx yer alan örneğe 
uygun olarak Türkçe ve ingilizce hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve 
başvurdukları pozisyonun başvuru numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde 
atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en 
geç 20.06.2022 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya 
elden ulaştırmaları gerekmektedir. 

 Danışmanlar, Dünya Bankası'nın “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” – 
Kasım 2020 (“Tedarik Düzenlemeleri”) kılavuzluğunda belirtilen prosedürlere göre işe 
alınacaktır.  

Görev tanımının tamamına ve CV formatı ve Başvuru Mektubu aşağıdaki linkten ulaşıp, 
okunup indirilebilecektir. 

Link: https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 
Başvuru Adresi: Orman Genel Müdürlüğü 
TULİP Proje Koordinasyon Birimi Satınalma Sorumlusu 
Mehmet PAZAR Şube Müdürü 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon: 0312 296 40 00 (PBX) 
E-mail: mehmetpazar@ogm.gov.tr 
ozgurzekiozok@ogm.gov.tr 
web-site: https://tulip.ogm.gov.tr 
KEP: ogm@ogm.hs01.kep.tr 
 6319/1-1 
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AŞIRI AKIM VE TOPRAK KORUMA RÖLESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Aşırı Akım ve Toprak Koruma Rölesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin 

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

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:267090 Zonguldak 

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

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad.No:125 

ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat 

Caddesi) 68.Sokak No:22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin  

a) Dosya No : 2211030 

b) IKN : 2022/541722 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Aşırı Akım ve Toprak Koruma Rölesi Temini (1 

kalem) 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

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 : Teslim süresi 30 takvim günüdür. 

3- İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve saati : 21.06.2022 Saat 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

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

olanıdır. 

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

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

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

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

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

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

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

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

fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme)saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

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

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

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 

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

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer Hususlar. 

İlan olunur. 6354/1-1 
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ASKI PARÇALI VE KİLİTLEMELİ MONARAY ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ASKI PARÇALI ve KİLİTLEMELİ MONARAY alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale 

Usulü “ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

Cd.) 68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

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

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2222066 

b) IKN : 2022/555940 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Askı parçalı ve kilitlemeli monoray - 

100 adet 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi İş 

Sahasıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 21.06.2022 Salı günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. 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, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. 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- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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 saatine kadar 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 : Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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. 6333/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 

TDLHZM-1499 TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Sürücülü Tanker Ve Operatörlü-

Operatör Yardımcılı Vidanjör Kiralama; Temiz Su, Kirli Su, Petrol Bazlı Çamurun Dolum-

Taşıma-Boşaltma ve Tesellüm İşi Hizmet Alımı “Açık İhale Usulü” İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/440904 

1. İdarenin  

a) Adresi : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No:10 / 

06530 Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 87 Faks 0312- 286 73 74 –  

  0312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 

2. İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 8 Adet Sürücülü Tanker ve 1 Adet Operatörlü-

Operatör Yardımcılı Vidanjör Kiralama Hizmet 

Alımı 

b) Yapılacağı yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Sorumluluk 

Alanları (Ayrıntılar İhale Dokümanında 

belirtilmiştir.) 

c) İşin süresi : 12 Ay 

3. İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. Nizami 

Gencevi Cad. No.10 Çankaya /ANKARA GENEL 

MÜDÜRLÜK 6.KAT TOPLANTI SALONU 

  İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 

salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 

katılacaklardır.)  

b) Tarihi ve saati : 21.06.2022 Salı Saat 15:30 

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

b) İçeriği bu İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 

belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 

f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 

yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 

ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 

kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

h) İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 

istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

i) İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) 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 sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belge, 

l) Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki ( K1 ve/veya R1, 

ADR, SRC 5 ) belgelerinin aslı ve ya noter onaylı sureti, 

m) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre; Atıkların Karayolunda Taşınması 

Hakkında Tebliğ kapsamında Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesinin bulunması, 

n) 01 05 06* tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları, diğer sondaj atıkları, 

01 05 05* yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları İçeren kodların araç lisanslarında kayıtlı 

olması gerekmektedir 

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Aranacak Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması 

Gereken Kriterler 

4.2.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; 

hizmet alımları için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde herhangi bir yıllık periyotta, 

kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında; teklif bedelinin en az % 25'i oranında 

gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle 

ilgili deneyimini gösteren belgeler, (Bu belgeler, taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı fatura 

suretleriyle desteklenecektir.) 

İhale üzerinde kalan firma tarafından, sözleşme aşamasında iş deneyim belgesini 

tamamlayacak olan, son 5 (Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye ait yapmış 

olduğu nakliyelere ilişkin sözleşmenin noter tasdikli sureti ile taşımayı yaptığı firma veya idarece 

onaylı fatura suretlerini ibraz edilecektir. 

4.2.1.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 

ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya 
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ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması 

gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 

olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 

deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 

birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.  

4.2.1.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir 

Her türlü; Tehlikeli madde ve atık taşıma, sürücülü tanker araç kiralama, akaryakıt 

nakliye işi benzer iş olarak kabul edilir. 

4.3. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.5.1 maddesinde 

belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki 

son bir yıl içinde alınmış olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir 

şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 

aynıdır” veya bu anlama gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale 

sonrası, aslı istenen belgelerin TPAO tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine 

“aslı TPAO tarafından görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.4. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 

paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı;  

www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 

Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 

banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 

temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 

dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6. Teklifler, 21/06/2022 tarih ve saat 15:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 

İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 

yapılmaktadır. 6375/1-1 
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TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TDL SATIŞ-23 TERZİ ALANI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
1- İdare ile ilgili bilgiler 
a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 

Nizami Gencevi Caddesi No:10  P.K. 06530 
Çankaya / ANKARA  

b) Telefon ve Faks No : 312 207 27 06 – Faks: 312 286 90 73  
c) Elektronik Posta Adresi : ddur@tpao.gov.tr ; yurtiçi_ihale@tpao.gov.tr 
2- İhale konusu : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. 

No:10 06530 Çankaya / ANKARA adresinde ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü kampüsü içerisinde yer alan 12,68 
m²’lik alanda “TERZİ” olarak faaliyet 
göstermesi şartı ile 3 (üç) YIL olarak “Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet 
Satım ve Değerlendirme Yönetmeliği” esasları 
dahilinde “Kapalı Teklif Usulü” ve “Pazarlık 
Usulü” ile kiraya verilecektir. 

3- İhale İle İlgili Bilgiler 
a) Yapılacağı Yer : TPAO Genel Müdürlüğü / Tedarik ve Lojistik 

Daire Başkanlığı 6.Kat Toplantı Salonu 
Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No:10 
P.K. 06530 Çankaya / ANKARA  

b) İhalenin adı : TDLSATIS-23 / TERZİ ALANI KİRALANMASI  
c) Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 14/06/2022  
d) Son teklif verme saati (İhale saati) : 15:00 
4- İhaleye Katılma Şartları  
a) Şartname Satın Alma :Teklif verecek isteklilerin TPAO Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan satış ile ilgili şartnameyi yukarıda belirtilen adresten 300,00 TL (Üçyüz Türk Lirası) 
karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.  

b) Geçici Teminat :Aşağıda belirtilen geçici teminatın Vakıfbank TPAO Şubesi 
TR970001500158007290224965 TL hesabına yatırılması veya banka teminat mektubunun ibraz 
edilmesi gerekmektedir. 

c) İstenen Belgeler :Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen belgelerin; belirtilen tarih ve 
saate kadar TPAO Genel Müdürlüğü içerisinde bulunan İhale Salonu’na kapalı bir zarf içinde 
teslim edilmesi gerekmektedir.  

5- Şartname İnceleme :İhale ile ilgili hazırlanan şartname ve ekleri TPAO Genel 
Müdürlüğü Ana Bina Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı 6.Kat 619 no’lu odadan ya da 
www.tpao.gov.tr adresindeki İhale duyurularından ücretsiz olarak incelenebilir. 

6- İhaleye İştirak :İhaleye iştirak şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak müracaatlar 
dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.  

7- TPAO İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
8- Kiraya verilecek taşınmazın: 

YERİ: KONUMU: ALANI: 
MUHAMMEN 

BEDEL: 
(KDV hariç) 

GEÇİCİ TEMİNAT: 

ANKARA TERZİ 12,68 m² 3.600,00 TL / Yıl 
İSTEKLİLER, teklif ettikleri yıllık kira bedelinin 

toplamının %10’undan az olmamak üzere 
geçici teminat vereceklerdir. 

 6378/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE “GÜNÜBİRLİK 
TESİS+BUNGALOV” ŞEKLİNDE TURİZM TESİSİ YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 

20’nci maddesine istinaden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesinde belirtilen 
Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek 
üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 10 yıllığına ihale edilecektir. 

 
İLİ Balıkesir 
İLÇESİ Gömeç 
MAHALLESİ Karaağaç 
PAFTA NUMARASI 31l3d30l2a 
ADA/PARSEL 
NUMARALARI 

396 / 1 ve 2 

YÜZÖLÇÜMÜ 13.442 m² 
VASFI Arsa 

MUHAMMEN İNŞAAT 
 BEDELİ 

17.537.618,00 TL 
(onyedimilyonbeşyüzotuzyedibinaltıyüzonsekiz Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNAT 526.128,54 TL 
(beşyüzyirmialtıbinyüzyirmisekiz Türk Lirası ellidört Kuruş) 

İHALE TARİH VE 
SAATİ 

23/06/2022 Perşembe günü saat: 10.00 

 
A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Makamı’nın 

05/05/2022 tarihli ve 239648 sayılı onayına istinaden; 
1- Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılmak 

üzere; 
a) Sözleşme süresinin toplam 10 yıl olması, 
b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 20.000 TL, 2. yıldan işin (10. yılın sonuna 

kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık 
Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin 
aylık kira bedeli olarak alınması, 

2- Yer teslim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde; yüklenici tarafından taşınmaz üzerine 
zeytin ağaçları korunarak yapılacak tesisin vaziyet planı ile taşınmazların ağaç rölövesi çizilerek 
onay için İdareye sunulması, tesisin vaziyet planında yerleştirilecek bungalovların ağaçlara isabet 
etmesi durumunda, İdarenin uygun görüşüyle, ağaç bedellerinin İdare tarafından belirlenen rayiç 
üzerinden Bölge Müdürlüğümüze ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza 
ve tüm güvenlik önlemlerinin yine yüklenici tarafından sağlanması, buna karşılık ağaçlardaki 
ürünlerin yükleniciye ait olması, taşınmazların imar durumuna uygun bungalov yapılacak şekilde 
hazırlanacak projenin Bölge Müdürlüğü, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili 
gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; 
bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların yükleniciye ait olması, 

3- İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp 
dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz 
konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan "inşaat alanı, brüt alan, net 
alan, emsale dahil alan, kiralanabilir alan, gelir getirici alan, ticari alan, oda sayısı, yatak sayısı, 
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öğrenci sayısı, koltuk sayısı, araç sayısı vb." parametrelerde, öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye 
esas kira bedelleri ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması,  

İlgili parametrelerde zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde, 
sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu parametrelerdeki 
azalma, toplam parametre sayısının/miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması 
durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 

4- Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

5- Yüklenicinin taşınmazın imar durumunu sürekli kontrol etmesi, mevcuttaki E:0,60 
inşaat yoğunluğu ve "Turizm Tesisi" olan imarının herhangi bir şekilde düşmesini engellemesi, 
inşaat yoğunluğu E:0,60'tan daha düşük şekilde düzenlendiği takdirde taşınmazın değerinde 
meydana gelen değer düşümünün Bölge Müdürlüğümüzce belirlenerek yükleniciden tahsil 
edilmesi, 

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı kiralama modeline göre 
"günübirlik tesis + bungalov" şeklinde turizm tesisi yapılarak 10 yıl süreyle kira ihalesine 
çıkarılmıştır. 

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye 
Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır. 

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım 
Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir 
Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki 
TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve 
idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları 
tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar 
Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği 

şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) 
2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
3- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili meslek odası belgesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK 
olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, 
bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 
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4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde 

yetki belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya 

aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti), 

5- İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

6- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 

maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın 

Balıkesir Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi 

nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı 

dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz 

olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır), 

7- İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak 

Girişim Beyannamesi 

8- Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat 

kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının 

ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 

gerekmektedir.) 

9- Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 

alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 

İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 

İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı 

taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak 

üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli 

Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 

İnşaat Ruhsat Belgesi, 



Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 

inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe 

uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt 

yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt 

yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında 

yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde 

öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir. 

10- İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

11- İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

12- İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu, 

13-  İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu, 

14- Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu 

taahhütname noter onaylı düzenlenecektir), 

15- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 

aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 

İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, 

ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme 

taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır. 

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten 

ödenecektir. 

H)   İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 6377/1-1 
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6 KANALLI KABLOSUZ YÜZEYEL EMG SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğünden:  
1 adet 6 Kanallı Kablosuz Yüzeyel EMG Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20/f maddesine göre Pazarlık Usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale kayıt numarası : 2022/550864 
1-İdarenin 
a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 

İncivez / ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi : http://w3.beun.edu.tr/ 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 6 Kanallı Kablosuz Yüzeyel EMG Sistemi alımı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Besyo Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Bölümü İncivez / ZONGULDAK 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) 

takvim günüdür. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü 

Sezai Karakoç Kültür Merkezi Toplantı Salonu İncivez/ 
ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15/06/2022 – Saat: 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 
sayılı KİK Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.1.7.1. 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 (Ek 
ibare: 16/03/2019-30716 R.G./73. md., geçerlilik: 18/03/2020) 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. (Ek cümle:13.06.2019-
30800 R.G./26. md., yürürlük: 23.06.2019) 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 (i) bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1.1) ve (4.1.1.2) de yer alan belgelerin her bir 
ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Cihaza teklif veren firma tek yetkili distribütörlük belgesini teklifle birlikte 

sunmalıdır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez / 

ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 

zorunludur. 
8- Teklifler 15/06/2022 Çarşamba günü Saat 14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ 
ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- 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, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

10- 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 isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 
günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6215/1-1 
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ 

AĞAÇ SATILACAKTIR 

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Bursa OBM // İşletme Müdürlüğü: Orhaneli OİM 

İhale Tarihi : 16.06.2022 // İhale Saati: 13:30 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

 

Sıra 

No 
Şefliği 

Cinsi, Nevi, 

Boy ve Sınıf 

Bölme 

No 

Parti 

No 

Miktarı Muhammen 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 
Adet m3/Ster 

1 HARMANCIK 
İbreli Dikili 

Ağaç 
274 250 6.019 509,910 1.000,00 15.297,00 

2 MEYRAN 
İbreli Dikili 

Ağaç 
281 251 11.060 2.722,845 1.520,00 124.162,00

TOPLAM: 81400 3.232,755  139.459,00

 

1- İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2- İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir. 

3- Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR090001000061065288995001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4- İrtibat için: 0(224) 817 1007 

 6376/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından 

Viranşehir İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/21 Esas sayılı dosyasının 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 dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 6214/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 7 Öğretim Üyesi 
alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 
dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 
yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve 
bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren 
belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 
Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 
Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 
birimlerden öğrenilecektir. 

Fakülte / 

Yüksekokul / 

Enstitü 

Bölüm / Program / 

Anabilim Dalı 

Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı Uzmanlık Alanı 

Mühendislik 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık (İngilizce) 1 Profesör Mimarlık 

Endüstriyel Tasarım 1 Doçent Şehir ve Bölge Planlama 

Endüstriyel Tasarım 

(İngilizce) 
2 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, 

Endüstriyel Tasarım 

İç Mimarlık (İngilizce) 1 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
Mimarlık, İç Mimarlık 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Beslenme ve Diyetetik 1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
Beslenme ve Diyetetik 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 
1 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Çeviribilim, Dilbilim 

Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 
Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi- aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-
mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi- acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 6325/1/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
hükümleri uyarınca 1 Araştırma Görevlisi ve 12 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Fakülte / 

Yüksekokul 

Bölüm / 

Program 

Öğretim 

Elemanı 
Alanı 

ALES/YDS 

Eş Değeri 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Ek 

Açıklamalar 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanlarının birinden lisans mezunu olup 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 

alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış / 

yapıyor olmak. 

ALES: 70 

YDS:50 
SAY Arş.Gör. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce 

Hazırlık 
12 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan 

Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi 

alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve en 

az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

ALES: 70 

YDS:85 
SÖZ Öğr.Gör. 

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 05.06.2022 Duyuru Başlangıç Tarihi : 05.06.2022 
Son Başvuru Tarihi : 19.06.2022 Son Başvuru Tarihi : 19.06.2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 21.06.2022 Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 21.06.2022 
Yazılı Sınav Tarihi : 23.06.2022 Sözlü Sınav Tarihi : 23.06.2022 
Nihai Değerlendirme Tarihi : 24.06.2022 Sözlü Sınav Sonuç Açılama Tarihi : 24.06.2022  
     Yazılı Sınav Tarihi : 27.06.2022 
     Nihai Değerlendirme Tarihi : 29.06.2022 

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 
içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  
2- YÖK formatlı özgeçmiş. 
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)  
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) 
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.  
8- ALES Belgesi 
9- Yabancı Dil Belgesi 
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı.  
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11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 

Adayı Açık Rıza Metni. 
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No:19 34396 Sarıyer, İstanbul 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel 
Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin-
korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim 
sağlanabilmektedir. 

Duyurulur. 6325/2/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İlinde faaliyet gösteren 662 nolu izin belgesine sahip Agrega Yapı Laboratuvarı 

Limited Şirketi’nin, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 
inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine 
son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları 
Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde 
bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci 
fıkrası gereği Agrega Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin ortağı olan Emre ÖZHABEŞ’in üç 
yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı 
ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı 
Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği Agrega Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin 
denetçi mühendisi İhsan ÜSTÜNDAĞ ve deney yapan eleman Naim ÇOBAN’ın üç yıl süre ile 
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamayacağı ve başka 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı 
Denetim Komisyonunun (MYDK) 25.04.2022 tarih ve 607/10 no’lu teklif kararıyla Bakanlık 
Makamından alınan 31.05.2022 tarih ve 3783017 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6289/1-1 
—— • —— 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda hakkında son üç 

yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Saygın Beton Çelik Test Analiz Laboratuvarı 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne (Ticaret Odası: Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Sicil 
No: 7806, Laboratuvar Kuruluşu İzin Belge No: 571) Kanun’un 8. maddesinin onuncu fıkrasının 
(d) bendi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men 
cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Saygın Beton Çelik Test 
Analiz Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin kuruluş ortağı Yakuphan 
KARATEKE’nin (TC No: 10407065700) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, Bakanlık Makamının 31.05.2022 
tarihli ve 3789948 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6278/1-1 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi 

TREVA BİLİŞİM 
ELEKT. DIŞ TİC. 

LTD. ŞTİ. 

ZİNCİRLİKUYU 
VD. 

8590622896 

1. Mecidiyeköy Mah. Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. No:13/6 Şişli / İSTANBUL 
2. Mecidiyeköy Mah. Can İş Merkezi No:4 D:10 Şişli / İstanbul 
3. Mecidiyeköy Mah. Şehit Ertuğrul Kabataş Cad. B Blok No: 13/6 Şişli / İstanbul 
4. Zincirlikuyu Vergi Dairesi Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:7 Şişli / İstanbul 

Kurumumuz, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir. Piyasaya arz edilen telsiz ekipmanlarının 05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı 
Resmi Gazete' de yayımlanan Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğine uygunluğu 06/02/2013 tarihli ve 
28551 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine 
Dair Yönetmeliği ile 26/02/2021 tarihli ve 31407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Mobil 
Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre 
denetlenmektedir. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve 
Denetimine Dair Yönetmeliğin "İşaret, bilgi ve belge açısından aykırılıklar" başlıklı 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında;  

"MADDE 14 - (1) Kurum, teknik düzenlemede öngörülen işaret ve belgeler ile teknik 
düzenlemede yer alan diğer idari şartlar açısından uygun olmayan cihazlara ilişkin tespit edilen 
aykırılığın niteliğine göre aşağıdaki işlemlerden birini veya birkaçını uygulayabilir:  

a) Cihazların üreticisinin ihtar edilmesi,  
b) Cihazların üreticisi hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

uyarınca idari para cezası uygulanması,  
c) Cihazlardaki aykırılık giderilinceye kadar cihazların piyasa arzının geçici olarak 

durdurulması,  
ç) Piyasaya arz edilen, piyasada veya tüketicilerde bulunan cihazların, üreticisi tarafından 

toplatılması,  
d) Cihaza ait teknik belgelerin incelenmesi veya numunelerin test edilmesi." hükümleri yer 

almaktadır.  
Şirketinizin üreticisi/ithalatçısı olduğu cihaz üzerinde, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik 

Düzenlemeler Kanunu kapsamında Kurumumuzca yapılan denetime ilişkin bilgiler aşağıda olup, söz 
konusu denetime ait PGD tutanağının bir örneği ise Ek' te yer almaktadır.  

PGD TUTANAK SERİ NO : IZM-202202005 
DENETİM YERİ : TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC A.Ş. Yarhasanlar Mah. Doğu 

Cad. No:24/A Merkez/MANİSA 
CİHAZ TİPİ : KABLOSUZ MOUSE CİHAZI 
CİHAZ MARKASI : INCA 
CİHAZ MODELİ : IWM-200RL 
TESPİT EDİLEN EKSİKLİK : Uygunluk Beyanı (DOC) ve Türkçe kullanım kılavuzuna 

rastlanmamıştır. 
Bu kapsamda; 
- Konu hakkında aldığınız önlemleri ve açıklamalarınızı, 
- Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde tanımlı teknik dosya içeriğinde yer alan uygunluk 

beyanı, standartlara uygunluğunu gösteren test raporları gibi cihazın üreticisinde bulunması zorunlu 
bilgi ve belgelerden oluşan teknik belgeleri 

- Konuyla ilgilenecek irtibat kişisinin iletişim bilgilerini, 
- Şirketinize ait vergi levhasının bir örneğini, 
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik 

Tebligat Sistemine kayıtlı elektronik tebligat adresini (var olması halinde), USB bellek ortamında, 
tebligat tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde, bir üst yazı ile Kurumumuza göndermeniz 
gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 
   6424/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6284/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6285/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6286/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6287/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 6288/1-1 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 
 6308/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6283/1-1 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 
 6324/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 
 6331/1-1 
  



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6279/1-1 

  



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6337/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6338/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 
 6339/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 6340/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 
 6341/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 
 6342/1-1 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

 
 6343/1-1 
  



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

 
 6270/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 

 



5 Haziran 2022 – Sayı : 31857 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 5 Haziran 2022 – Sayı : 31857

Sayfa

1

2

3

7

38

78

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


