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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark
Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik
Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” olarak, aynı fıkranın
(l) bendinde yer alan “Yol üstü araç park yeri:” ibaresi “Yol üstü (Yol boyu) araç park yeri:”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2)
numaralı alt bendinde yer alan “1000 metrelik yarıçap” ibaresi “1500 metrelik yarıçap veya
2000 metrelik yürüme mesafesi” olarak değiştirilmiş ve aynı bendin (6) numaralı alt bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6) Sit alanlarında, mevzuat gereği parselde otopark ihtiyacının tamamen ya da kısmen
karşılanamaması ve sit alanı sınırlarının 1500 metre yarıçapından veya 2000 metrelik yürüme
mesafesinden daha fazla olması nedeniyle mevzuatı uyarınca bu mesafeler içinde başka bir
parselde de otopark yeri karşılanamadığının idaresince tespiti halinde, karşılanamayan otoparka
ilişkin gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılmak suretiyle yol boyu otoparkı, cep otoparkı
gibi yöntemlerle yol üzeri parklanma düzeni idaresince sağlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “3” iba-
resi “5” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “onsekiz” ibaresi “otuz altı” olarak
değiştirilmiş, on birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
fıkranın (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ibaresi
“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.
“İlgili idareler meclis kararı almak suretiyle, bu maddede belirtilen grup sayısını azaltmaya ve
bedel hesabına ilişkin oranları arttırmaya yetkilidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “karşı-
lığında” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve genel” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında
yer alan “meblağ” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge ve genel” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “250 m2” ibaresi; fıkrada belirtilen

yapılardan bitişik nizam olanlar için 1/7/2023 tarihine kadar “350 m2” olarak uygulanır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Ba-

kanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan tablonun “2- Ticari Amaçlı Binalar”

başlıklı  bölümünün ilk satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞILIĞI NAKİT 

OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/10/2006 tarihli ve 26309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Pi-
yango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“n) Aracı firma: Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenler ta-
rafından elektronik ortam üzerinden yapılacak müracaatların, bu Yönetmelikle belirlenen esas-
lara uygun olarak İdareye intikal ettirilmesi ve başvuru sahiplerine danışmanlık hizmeti veril-
mesi amacıyla aracılık yapma ruhsatı verilen tüzel kişileri,

o) Genel Müdür: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürünü,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İdare;”

ibaresinden sonra gelmek üzere “12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen başvuru ve
izin bedeli karşılığında” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (k) bendinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“l) Başvuru ve izin bedelinin ödendiğine dair makbuz.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, İdarece is-

tenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç on beş gün
önce İdareye başvurmaları esas olup, buna ilişkin başvuru ve izin bedelini İdare hesaplarına
yatırmaları zorunludur.

(2) İdarece, başvurular gerekli tüm belge ve bilgilerin tamamlanmasından sonra düzen-
leyicilerin yeterlikleri, taahhütlerini gerçekleştirebilme kabiliyetleri, daha önce düzenlemiş ol-
dukları piyangoların sonuçları ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden incelenerek sonucu
en geç beş iş günü içerisinde, piyango düzenleme talebinde bulunanlara yazılı olarak veya in-
ternet ortamında bildirilir. Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekiliş düzenlemek isteyenlerden
alınacak başvuru ve izin bedelleri; her bir kampanya için dağıtılması taahhüt edilen ikramiye
rayiç bedelinin %40’ından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) İdare, başvuruları elektronik ortam aracılığıyla internet üzerinden de kabul edebilir.
Bu kapsamda, İdare günün şartlarına uygun bir şekilde elektronik ortamda online başvuru ya-
pılmasına yönelik sistemi kurabilir ve piyango düzenlenmesi amacıyla online başvuru sahip-
lerine bu sistem üzerinden takip, danışmanlık hizmeti verilmesi ile başvuruların izin için İda-
reye intikal ettirilmesini teminen, bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre belirlenen
firmalara aracılık hizmetinde bulunma yetkisi verebilir.

(4) Aracılık faaliyetinin yapılabilmesi için İdareden ruhsat alınması zorunlu olup, ara-
cılık faaliyetinde bulunması uygun görülen tüzel kişilere süresi on yılı geçmemek üzere aracılık
ruhsatı verilir. Ruhsat verildiği tarihten itibaren verildiği sürenin sona ermesi veya İdarece iptal
edildiği tarihe kadar başka bir işleme gerek olmaksızın geçerlidir. Geçerlilik süresinin bitmesi
ya da firma ortakları veyahut unvanında değişiklik olması ve benzeri durumlarda, İdarece ruhsat
yenilebilir veya vize edilebilir.

(5) İdarece aracılık ruhsatı verilecek tüzel kişiliğin;
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş

şirket olması,
b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olma-

ması ve konkordato ilan etmiş olmaması,
c) Ana sözleşmesindeki esas faaliyet konusunu; yasak olmayan mal ve hizmetlere yö-

nelik ticaret, tanıtım, pazarlama ve promosyon gibi faaliyetlerin yürütülmesi veya bunlara ara-
cılık edilmesinin oluşturması ve söz konusu faaliyetlere ilişkin en az beş yıllık tecrübesinin
bulunması veyahut Yönetim Kurulunca belirlenecek sayı veya tutarda karşılığı nakit olmayan
piyango düzenlenmesine aracılık edilip, bunlara ilişkin çekilişleri sonuçlandırmış olması,  

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             16 Haziran 2022 – Sayı : 31868



ç) Ödenmiş sermayesinin Yönetim Kurulunca belirlenecek tutardan az olmaması,
d) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ve vergi dairesine vergi borcunun bulunmaması,
e) Doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortakları ile yönetim kurulu başkan

ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde
tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin; 

1) 2004 sayılı Kanun hükümlerine göre müflis olmaması ve konkordato ilan etmiş ol-
maması,

2) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve ca-
susluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hi-
leli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, terörizmin finansmanı, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, kumar oynanması için yer ve imkan
sağlama suçlarından veya 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakala-
rında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde sayılan
suçlardan biri ile mahkûm olmaması veya faaliyette bulunduğu ülkelerin mevzuat hükümlerine
göre benzer bir durumda olmaması, 

3) Sözleşme tarihinden önceki son beş yıl içinde ya da aracılık ruhsatı verildikten sonra
sözleşme konusu faaliyetlerinin yasaklanmış veya kısıtlanmış olmaması ya da yasaklanmış ve-
ya kısıtlanmış kuruluşlarda yüzde on veya daha fazla paya sahip olmaması veya kontrolü elinde
bulundurmaması ya da bu kuruluşlarda yönetim kurulu başkan ve üyesi, genel müdür, genel
müdür yardımcısı ve benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili
olarak görev yapmamış olması, çalışan olarak sözleşmeye konu faaliyetlerinin yasaklanması
veya kısıtlanmasına neden olan işlemlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması,

şarttır.
(6) Aracılık ruhsatı verilen tüzel kişi ile İdare arasında aracılık sözleşmesi düzenlenir

ve bir örneği ilgiliye verilir. Aracılık sözleşmesi ruhsatın geçerli olduğu sürece yürürlükte kalır
ve ruhsatın iptali halinde başkaca bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden fesh edilmiş sayılır.
İdarece ruhsat süresinin uzatılması ya da tüzel kişiliğin ortaklarında veya unvanında değişiklik
olması ve benzeri durumlarda aracılık sözleşmesi yenilenebilir. 

(7) İdarenin çekiliş düzenlenmesine izin verme hak ve yetkisini herhangi bir şekilde
devir etmesi halinde, aracılık sözleşmesi kendiliğinden fesih edilmiş sayılır.

(8) Aracılık ruhsatı vermeye ve sözleşme yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Mü-
dür bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını merkez ve taşra teşkilatında alt kademelere dev-
redebilir.

(9) Yönetim Kurulu tarafından günün koşullarına göre aracılık teminatı alınmasına karar
verilebilir. Bu takdirde, aracılık ruhsatının verilmesinden önce teminatın satış merkezlerine
veya İdarece tespit edilen yere nakden yatırılması esastır. Teminatın, banka teminat mektubu
olarak verilmesi hâlinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin İdarece belirlenen esaslara uygun
olması gerekir. Bu esaslara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
Aracı firmaların verecekleri hizmetlere ve hukuki statülerine göre teminat tutarları farklılaştı-
rılabilir. Aracılık ruhsatının geçerli olduğu sürece teminat iade edilmez ve aracı firmanın üçüncü
kişilere olan borçlarına mahsup edilemez. Ruhsatın iptali halinde; aracılık faaliyeti sırasında
vermiş olduğu zarar veya borçları öncelikle aracılık teminatından mahsup edilir ve aracılık
edilen bütün kampanyaların sonuçlanmasını müteakip, teminat bakiyesi üç ay içinde iade olu-
nur.

(10) Aracı firma, bu Yönetmelik ve aracılık sözleşmesi hükümleri ile İdare tarafından
yürürlüğe konulacak diğer mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
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(11) Aracılık ruhsatının geçerli olduğu süre içinde aracılık faaliyetinin aralıksız yapıl-
ması esastır. Aracılık ruhsatı İdarenin bilgisi ve izni dışında hiçbir şekilde başkalarına devre-
dilemez.

(12) İdarece yıllık olarak belirlenen asgari sayı ve tutarda karşılığı nakit olmayan pi-
yango ve çekiliş düzenlenmesine aracılık edileceğine dair taahhütname veren aracı firmalara;
Yönetim Kurulu tarafından aracılık edilen her bir kampanya için İdarece alınan izin bedelinin
%10’una kadar komisyon ödenmesine karar verilebilir. Aracılık komisyonu, aracılık edilen
kampanya ve çekilişler için İdarece alınan izin bedellerinden, katma değer vergisi düşüldükten
sonra kalan tutar üzerinden hesaplanır.

(13) Mücbir sebep veya İdarece kabul edilebilir haklı sebep halleri hariç olmak üzere,
aşağıda belirtilen hallerde aracılık ruhsatı İdare tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir bil-
dirim süresine uyulmaksızın iptal edilir:

a) Aracı firmanın, bir takvim yılı içinde devamlı veya aralıklı olarak altmış günden
fazla süreyle çekilişler ile ilgili elektronik sistemi işler halde bulundurmaması.

b) Firmanın iflas etmesi.
c) Çekilişler ile ilgili izin bedellerinin kayıt dışı olarak kendi nam ve hesabına tahsil

edilmesi.
ç) Aracı firma olabilme şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi veya ruhsat veril-

dikten sonra bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığının anlaşılması.
d) İdarenin itibarını zedeleyecek veya İdareye duyulan güvenin sarsılmasına neden ola-

cak davranış ve faaliyetlerde bulunulması.
e) On sekiz yaşından küçükler adına çekiliş düzenlenmesi amacıyla aracılık edilmesi

veya ikramiye teslim etmesi.
f) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edilmesi, bu oyunların

oynanmasına yer veya imkân sağlanması, terörizmin finansmanı ya da yasa dışı bahis veya
şans oyunlarının para nakline aracılık edilmesi ile kişilerin reklam vermek ve sair suretle yasa
dışı bahis veya şans oyunlarına teşvik edilmesi.

g) İdarenin yazılı izni olmadan aracılık yetkisinin kısmen veya tamamen devir veya
temlik edilmesi.

ğ) Aracılık faaliyeti ile ilgili olarak İdare personeline fiili saldırıda bulunulması.
h) İdare tarafından istenen bilgi ve belgelerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak veril-

mesi veya hiç bilgi verilmemesi hâllerinde, İdarenin on beş gün içinde bilgi veya belgelerin
tam ve doğru olarak verilmesi yönündeki yazılı ihtarına rağmen aykırı durumun devam etmesi.

ı) İdarenin denetimle görevlendirdiği personeli veya yetkilendirdiği kişilere yerinde in-
celeme ve denetleme imkânı sağlanmaması, inceleme ve denetimin engellenmesi.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir. 

“k) İdareye ödenmesi gereken başvuru ve izin bedelinin ödenmediği düzenlemelere,”
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Milli Savunma Bakanlığından:
TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ 

GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER 
DERNEKLERİNİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA

FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ
GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 23/11/1984 tarihli ve 18584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip
Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kur-
tuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin adı “Türkiye Emekli
Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Ye-
timleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurt Dışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulu-
sal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelik” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komu-

tanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını
yaşatmak, dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle
16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman
Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında
Kanun gereğince kurmuş bulundukları "Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli
Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gazileri" dernekle-
rinin;  

1) Yurt dışında aynı amacı güden dernekler tarafından düzenlenen toplantılara katılma-
larına izin verilmesi,  

2) Benzeri yabancı dernek temsilcilerinin Türkiye'ye davet edilmesi,  
3) Bu derneklerin yurt içi ve yurt dışında yapabilecekleri tanıtma faaliyetleri, 
4) Bu toplantılar ile yurt içi ve yurt dışı tanıtma faaliyetlerinden uygun görülenlerin gi-

derlerinin hangi ölçüde karşılanacağı, 
5) Üyelerinin Ulusal Bayramlarda ve Kurtuluş günlerinde giyecekleri kıyafetlerin şe-

killeri ve takabilecekleri madalya ve benzeri alametlerin neler olacağı,
hususlarını düzenlemektir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 2- Bu Yönetmelik, birinci maddede adları sayılan derneklerin merkez ve taşra

kuruluşu ile bunların kuracakları federasyonları ve sorumlu kuruluşlar olarak da Milli Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığını kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar,

Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile
Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak hazır-
lanmıştır.” 
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 5- Bu derneklerin yurt dışında faaliyet göstermesi veya benzer amaçlı dernek

veya kuruluşlara üye olabilmeleri için Dernek Genel Kurulunun bu konuda karar vermesi ge-
reklidir. Gerekli izin, Dışişleri Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle
Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 7- Yabancı bir dernek veya kuruluşa üye olmasına Milli Savunma Bakanlığı

tarafından izin verilen dernek, kanunlarımıza ve ulusal çıkarlarımıza uymayan veya kuruluş
amaçlarıyla bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmak zorundadır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 8- Kanunlarımızla, kuruluş amaç ve ulusal çıkarlarımızla bağdaşmayan faali-

yetleri tespit edilen yabancı dernekler ve kuruluşlardaki üyeliklere, Dışişleri Bakanlığının ve
İçişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından son verilir.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 9- Asker kökenli dernekleri müştereken ilgilendiren yabancı dernek veya ku-

ruluşların yurt dışında yapacakları her türlü toplantıya, lisan bilen, Ülkemizin hak ve menfaat-
lerini dile getirebilecek, bir başkan, ilgisine göre derneklerden Milli Savunma Bakanlığının
onay vereceği miktarda ve tercihen lisan bilen üyenin iştiraki ile oluşturulacak heyetin, der-
neklerin temsilcisi olarak yurt dışına gönderilmesi ile münhasıran bir derneği ilgilendiren top-
lantılara dernek temsilcilerinin gönderilmesi Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının
görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“Bilgi Verme ve Verilerin Korunması Yükümlülüğü 
Madde 14- Bu dernekler, üyesi bulundukları yurt dışı dernek ve kuruluşlarla, yurt içinde

yaptıkları toplantılarda görüşülen konular ile alınan kararlara ilişkin yazılı metin veya bilgileri
en geç bir ay içinde Milli Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına vermekle yükümlüdür-
ler. 

Dernekler üyelerine ait kişisel verilerin 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak üyelerine ait verilerin
alınması, saklanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü önlemi alır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Madde 15- Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve

uluslararası beraberlik ile işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde de yurt dışında izin al-
mak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler: 

1) Yurt içinde;  
A- Kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faa-

liyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası, sosyal yardım faaliyetleri için çocuk ba-
kım yuvası, huzur evi, aş ocağı, sportif faaliyetler için spor saha ve salonu ile meskûn yerler
dışında kamp tesisleri kurabilir veya işletebilirler. 

Bu konularda izin verme esas ve usulleri 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

B- Yayın çıkarma ve yayım faaliyetlerinde bulunabilirler. 
C- Amaçları doğrultusunda toplantı ve seminerler düzenleyebilirler.
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D- Piyango, balo, eğlence ve yurt dışı geziler, temsil, konser, spor yarışması gibi sosyal

faaliyetlerde bulunabilirler. 

E- Tören ve merasimlere iştirak edebilirler.  

2) Yurt dışında; 

A- Amaçları doğrultusunda dernek ve kuruluşlara üye olabilirler. 

B- Yurt dışı dernek ve kuruluşların toplantılarına iştirak edebilir, temsilci gönderebilir-

ler.

C- Beyanname, bildiri ve yayın faaliyetlerinde bulunabilirler. 

D- Tören ve merasimlere iştirak edebilirler. 

Bu derneklerin, 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30 uncu mad-

desine göre faaliyette bulunmaları yasaktır. 

Bu derneklerin Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülen uluslararası faaliyetlere ka-

tılacak olan emekli subay, astsubay ve uzman erbaş üyeleri, bu faaliyetlerin gerektirdiği du-

rumlarda, emekli oldukları tarihteki rütbeyi havi ve kurumların ilgili kıyafet yönetmeliğinde

belirtilen resmî kıyafetlerini, 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin ilgili madde hükümlerine uymak kaydıyla

giyebilirler. Bu fıkra hükümlerine uymadıkları tespit edilenler, bu ve benzeri toplantı, tören ve

faaliyetlere katılamazlar.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Denetim  

Madde 19- Derneklere yapılan yardımların harcama yerleri ile masraf belgeleri her yıl

Ocak ayında Milli Savunma Bakanlığınca denetlenir.  Amaç ve faaliyetleri ile masraf ve iş

planlarına uygun işlem yapmadıkları belirlenen derneklerin sorumluları hakkında 5253 sayılı

Kanun hükümlerine göre işlem yapılması sağlanır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EK-A’da”

ibaresi “Ek-1’de”, “EK-B’de” ibaresi “Ek-2’de” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Resmî Kıyafet Giyilmesi

Madde 24- Gazilerin ve harp/vazife malullerinin tören kıyafeti Millî Bayram ve Kur-

tuluş günleri törenlerinde giyilir. Tören sonrası dernek şubelerinde muhafaza edilir. 

Törene iştirak etmeyecek olan dernek üyesi emekli subay, astsubay ve uzman erbaşlar

resmî kıyafetlerini giyebilirler. Ancak, resmî kıyafetlerin giyilebilmesi için Tugay ve daha bü-

yük Komutanlıklardan gerekli müsaadenin alınması zorunludur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “EK-A” ibaresi “Ek-1” şeklinde,

Ek-B’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapan

Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Nükleer Düzenleme Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygula-

nır.

Dayanak

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

nununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.   

Disiplin amirleri

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin

amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6- (1) 29/6/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer

Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)

MADDE 1- 19/6/2001 tarihli ve 24437 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nin “III- DİĞER MALİ İŞLEMLER” baş-
lıklı bölümünün “Yetkili Müesseselerce Yapılan İşlemler” başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan
“3.000 Amerikan Doları” ibaresi “5.000 Amerikan Doları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) 
(SERİ NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 6)

MADDE 1- 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Ge-
nel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası
ve altıncı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin (2) ve (3) numaralı alt
bentleri kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olan ve kayıtlı ihracatçı olmak is-
teyen ihracatçılar veya eşyayı yeniden sevk edecek mükellefler, Kayıtlı İhracatçı Sistemi için
oluşturulan https://uygulama.gtb.gov.tr/rex internet adresinin başvuru ekranı üzerinden, Kararın
ekinde yer alan Ek-3’teki başvuru formunu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurup iki nüsha
çıktısını alır. Başvuru sahibi, çıktısı alınan nüshaları ıslak imzalı olarak işletmenin resmî ika-
metgâh adresinin veya merkezinin bağlı olduğu ya da işletme tarafından ihracat işleminin ger-
çekleştirileceği Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla, elektro-
nik ortamda başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde teslim eder. Nüshalarla
birlikte; başvuru sahibinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve 7/6/2005 tarihli
ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşları Kanunu ile bağlı mevzuatta belirtilen kıs-
taslar kapsamında ilgisine göre, Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sa-
natkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği gönderilir.”

“b) Başvuru sahibinin ilgisine göre, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya Esnaf ve
Sanatkâr Sicil Gazetesinde kaydı olup olmadığının MERSİS veya ESBİS üzerinden kontrol
edilmesinden,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5- (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında, Kayıtlı İhracatçı Sistemine iliş-

kin şartları karşılayan ülkeler bu Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki tabloda belirtilmektedir.
Söz konusu tabloda yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihinden
önce şartları karşılayan ülkeler için 2/8/2019 tarihinden itibaren; diğer ülkeler için anılan tab-
loda yer verilen şartların karşılandığı tarihler itibarıyla 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında
Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer
alan Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Ter-
cihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Kararının İkinci
Bölümünde yer alan Genel Hükümler çerçevesinde menşe beyanında bulunulur. Bu kapsamda
Gümrük İdarelerine sunulan menşe beyanları, Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

(2) Kayıtlı İhracatçı Sistemine entegrasyona yönelik Avrupa Birliği tarafından tanınan
geçiş sürecinin sona erdiği tarihler Ek-1’de yer alan tabloda gösterilmektedir. Bu çerçevede;
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a) Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha erken bir tarih
olması durumunda; söz konusu tarihler arasında (bu tarihler dahil olmak üzere), ilgili ülkede
kayıtlı ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe beyanları veya yetkili idarelerce düzenlenen
Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilir. Bu hallerde; belirtilen tarih aralığına
denk düşen dönemde ilgili ülkelerde düzenlenmiş olup Gümrük İdarelerine sunulan menşe be-
yanları ve Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.

b) Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha geç bir tarih
olması durumunda; şartların karşılandığı tarihten önce yalnızca, ilgili ülkede yetkili idarelerce
düzenlenen Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdarelerine sunulabilir. Bu hallerde; Gümrük
İdareleri tarafından, şartların karşılandığı tarihten önce ilgili ülkelerde düzenlenen Form A
Menşe Belgeleri kabul edilir; bu tarihten önce ilgili ülkedeki kayıtlı ihracatçılarca düzenlenen
menşe beyanları kabul edilmez.

(3) Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki ihra-
catçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla düzenlenen menşe beyanları
sunulabilir. Anılan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından
hiçbir suretle kabul edilmez.

(4) Samoa’da bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen Genelleştirilmiş Tercihler Sis-
temi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın
Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak anılan ülke için
menşe beyanı imkanı tanınmaz.

(5) Kayıtlı İhracatçı Sistemine dahil olan ülkeler listesinde değişiklik olması halinde,
söz konusu değişikliklere ilişkin Tebliğ ekinde gerekli güncellemeler yapılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe 5 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklen-
miştir.

“Şartları karşılayan ülkelerde düzenlenen Form A Menşe Belgeleri
MADDE 5/A- (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ülkeler hariç olmak üzere;

ekli tabloda belirtilen ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki
ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında (anılan
tarihler dahil olmak üzere) usulüne uygun olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Men-
şeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A Menşe Belgeleri geçerliliklerini
korumaktadır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tarih aralığında gerçekleşen sevkiyatlar için ilgili ülkelerde
geriye dönük olarak usulüne uygun bir şekilde sonradan düzenlenen Form A Menşe Belgeleri,
Gümrük İdareleri tarafından kabul edilebilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrala-

rında zikredilen ülkeler hariç olmak üzere, aynı maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunan
ve 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süre boyunca menşe beyanı veya usu-
lüne uygun olarak ibraz edilen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejim-
den Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek-4’ünde yer alan Form A
Menşe Belgesi sunulabilir.

(2) Birinci fıkrada öngörülen üç aylık geçiş süresi boyunca, mezkûr fıkra hükmü kap-
samına giren ülkelerde düzenlenen hem menşe beyanları hem de Form A Menşe Belgeleri
Gümrük İdareleri tarafından kabul edilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 16/5/2018 tarihli ve 30423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 31/12/2021 tarihli ve 31706 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ

(İthalat: 2022/15) kapsamında ithaline izin verilen ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından

ithalatı yapılacak eşya için gözetim belgesi aranmaz.”

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6679 

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

 
 6754 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 6879 

—— • —— 
Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan: 

 
 6880 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6722 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DÜZELTME İLANI 

Antalya İli Alanya Belediye Başkanlığından: 

08.06.2022 tarih ve 31860 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazın kiraya (Sınırlı Ayni Hak 

Tesisi) verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Artırma 

Usulü ile ihaleye çıkarılan taşınmazın İhale Süresi, Toplam Kira Bedeli, Geçici Teminatı ve 

Cayma Tazminatı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

S. 

No 

Taş. 

m²’si 

İhaleye Konu 

Taşınmazın Adresi 

Kira 

Süresi 

(Yıl) 

Yıllık Kira 

Bedeli  

₺ 

Toplam 

Kira Bedeli 

₺ 

Geçici 

Teminat 

₺ 

Cayma 

Tazminatı 

₺ 

İhale 

Saati 

1 
75,43 

ha 

Asmaca Mahallesi 

Alanya Şehir 

Ormanı D Tipi 

Mesire Alanı 

(Macera Parkı) 

5 
1.000.000-

+KDV 

5.000.000-

+KDV 
150.000- 500.000- 11:00 

İlan olunur. 6996/1-1 
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2 KALEM TIP FAKÜLTESİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 Kalem Tıp Fakültesi Cihazının ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif verecek olan firmaların  130,00  TL 

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

konulması zorunludur. 

2-Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 27/06/2022 Pazartesi Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların  

Açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

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

6-Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8-İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/605840 

 6909/1-1 
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BUHAR TÜRBİNİ TESİSATINDA BULUNAN 33 (OTUZÜÇ) ÇEŞİT VALFİN 

BAKIMINDA KULLANILMAK ÜZERE TOPLAM 138 (YÜZOTUZSEKİZ)  

KALEM YEDEK PARÇANIN TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğünden: 

İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/ 589263 

1) İDARENİN: 

a) Adresi : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks No : Tel: (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks: (0212) 875 10-13 

c) Elektronik Posta Adresi : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; mesut.aslan@euas.gov.tr 

2) İHALE KONUSUNUN: 

a) Niteliği  : Buhar Türbini tesisatında bulunan 33 (otuzüç) çeşit 

valfin bakımında kullanılmak üzere toplam 138 

(yüzotuzsekiz) kalem yedek parçanın temini işi 

b) Türü : Mal alımı 

c) Dosya No  : 2022 / 9 

d) Şartname Bedeli : 118,00 TL. 

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü 

f) İşin Süresi : 200 (ikiyüz) takvim günüdür. 

3) İHALENİN: 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve Saati : 30.06.2022 Perşembe günü - Saat 11.00’da 

4) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 

Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 TL bedelle aynı adresten 

temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. 

TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte 

yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

5) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 30/06/2022 Perşembe günü - Saat 11:00’a kadar 

EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi 

iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir. 

7) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

    6854/1-1 
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1 ADET ULTRA SAF SU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Ultra Saf Su Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi 

ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/609186 
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Ultra Saf Su Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim dalı 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim 

günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 27.06.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. 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, 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, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine(Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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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 idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması: 
7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200(ikiyüztürklirası).-Türk Lirası 
yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 27.06.2022 Pazartesi günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6929/1-1 
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ARSA SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından: 

İHALENİN KONUSU: 

Madde 1- Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait olan 1 adet taşınmazın 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince ‘Kapalı Teklif Usulüyle’ satış ihalesi 

yapılacaktır. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT İLE İHALE 

MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI: 
Madde 2- İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi 

No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 28/06/2022 tarihinde 

Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak taşınmazın; mahalle, ada ve parsel bilgileri, 

muhammen bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarih ve saati aşağıdaki tabloda ayrıca 

belirtilmiştir. Taşınmazın üzerindeki bütün takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. İmar 

Durumu ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden incelenebilecektir. 

Sıra 

No 

Mahalle 

Adı 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Alanı 

(m2) 

Tahmin Edilen 

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale Tarihi  

ve Saati 

1 Selçuk 3044 5 963,00 m2 8.750.000,00 TL 262.500,00 TL 28.06.2022 

Saat:10.30 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER: 

Madde 3-  İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir: 

A) Gerçek kişiler için: 

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu, 

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belge, 

ç) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti, 

d) Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi ve elektronik posta adresi beyanı, 

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f) 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüz.TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

g) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 

göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan.(Beyan, 

Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir) 
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h) İhaleye katılacakların kendilerinin veya temsilcilerinin FETÖ, PDY ve silahlı terör 
örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin yazılı beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı 
dilekçe şeklinde olabilir) 

ı) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge, 
B) Tüzel Kişiler için 
a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu, 
b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat 

mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belge, 

ç) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü, 
d) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, 
e) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve 

vekil imza sirküleri aslı, 
f) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzları, 
g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, 
ğ) Oda kaydı belgesi, 
h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki 

ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek 
kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir. 

i) 3.500,00 TL (Üçbinbeşyüz.TL) olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
j) Tüzel kişinin vergi numarası 
k) Tüzel kişiliğin veya ihaleye katılacak temsilcilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna 

göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge ya da yazılı beyan. (Beyan, 
Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde olabilir) 

l) Tüzel kişiliğin ve ihaleye katılacak temsilcilerin FETÖ, PDY silahlı terör örgütü ile 
iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Beyan, Belediye Başkanlığına elle yazılı dilekçe şeklinde 
olabilir) 

m) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge. 
Teklifler, 27.06.2022 tarihinde mesai bitimi 17.30’ a kadar sıra numaralı alındılar 

karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Selçuk Belediye Başkanlığının adresi ile hangi işe 
ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin 
ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilecektir. 

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İlan olunur. 6863/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 
Erzincan Belediye Başkanlığından 
Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan arsalar 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 
Madde 2 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı 

salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Madde 3- TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ 

VE SAATİ 
 

S. 
NO 

MAHALLE ADA PARSEL m² 

PEŞİN 
MUHAMMEN 

BEDEL 
TL 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
BEDELİ 

TL 

İHALE 
TARİH 

İHALE 
SAATİ 

1 Keklikkayası 565 1 6.343,52 6.184.932,00 185.550,00 28.06.2022 10:45 
2 Karaağaç 2216 4 1.770,04 10.620.240,00 318.610,00 28.06.2022 10:50 
3 Karaağaç 2216 5 817,16 5.000.000,00 150.000,00 28.06.2022 10:55 

 
Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER 
4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi. 
4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 
4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren imza sirküsü. 
4.4- Şartname alındı makbuzu. 
4.5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 
şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 
veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 
belgelerden herhangi birisi, 

4.7- 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 
4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye 

girecek kişiye yetki verildiğine dair karar. 
4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi. 
4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. 
4.12- Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 
Madde 5- Teklifler 28.06.2022 Salı günü saat 10:00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra 

numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) verilir. Alındı numarası 
zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık 
adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 
başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 
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Madde 6- Satılacak taşınmazın ödemesi; İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. 3065 
Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V 
istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

Madde 7- İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun 
gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir. 

Madde 8- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk 
Servisinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 500.00 TL. 
(Beşyüzlira) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan 
Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1121-1122) nolu 
telefondan ulaşabilirler. 

Madde 9- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 
yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 10- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 
Bilgi İçin: 
Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 
Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN 
Telefon: 444 9 024 Dahili 1121-1122 Faks: 0446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr 
İlan olunur. 5651/1-1 

—— • —— 
ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY ETİKET KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 40.000 Kg Çaykur Süzen Poşet Çay Etiket Kağıdı %20 

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

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.07.2022 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’da açılacaktır. 

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

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

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

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

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6837/1-1 
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TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.Taşınmazlar, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey 

Ocaklar 1428 43 Konut+Ticaret 3.053,16 1.50 4.579,74 

Ocaklar 1428 44 Konut+Ticaret 3.054,11 1.50 4.581,17 

 Toplam 6.107,27  9.160,91 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI : “Ocaklar Mahallesi 1428 Ada 43 Parsel ve 1428 Ada 44 Parselde Kayıtlı 

Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Ocaklar Mahallesi 3.053,16 m² alanlı 1428 ada 43 parsel ve 3.054,11 m² alanlı 1428 ada 44 
parselde kayıtlı toplam 6.107,27 m² arsa alanlı, 9.160,91 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak 
taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 36.750.000,00-TL (otuzaltımilyonyediyüzellibin-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 14:40’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılacak 
istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 
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9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b.  İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 
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l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6870/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.Taşınmaz, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Çamlıca 9272 1 Konut+Ticaret 8.450,59 2.00 16.901,18 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Çamlıca Mahallesi 9272 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı 

Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Çamlıca Mahallesi 8.450,59 m² alanlı 9272 ada 1 parselde kayıtlı toplam 8.450,59 m² arsa 
alanlı, 16.901,18 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek 
projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile 
idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 55.000.000,00-TL (Ellibeşmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 
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7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 14:10’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 
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k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6871/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.Taşınmaz, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar 8137 3 Konut+Ticaret 3.663,33 2.00 7.326,66 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Kahvelipınar 8137 Ada 3 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı 

Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
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4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 
olan Kahvelipınar Mahallesi 3.663,33 m² alanlı 8137 ada 3 parselde kayıtlı, toplam 7.326,66 m² 
emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü 
teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının 
ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 23.000.000,00-TL (Yirmiüçmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI ve EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 13:30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b.  İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu: (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat: (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 
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j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m.  Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6872/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.Taşınmazlar, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 
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İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey 

Kahvelipınar 8139 3 Konut 3.663,67 2.00   7.327,34 

Kahvelipınar 8141 3 Konut 3.823,61 2.00   7.647,22 

 Toplam 7.487,28  14.974,56 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Kahvelipınar Mahallesi 8139 Ada 3 Parsel ve 8141 Ada 3 Parsellerde 

Kayıtlı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Kahvelipınar Mahallesi 3.663,67 m² alanlı 8139 ada 3 parsel ve 3.823,61 m² alanlı 8141 ada 
3 parsellerde kayıtlı toplam 7.487,28 m² arsa alanlı, 14.974,56 m² emsal hakkı kullanılarak 
yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 43.000.000,00-TL (Kırküçmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 13:40’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b.  İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
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Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri 

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o.  Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6873/1-1 
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TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmaz, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Etiler 9275 1 Konut+Ticaret 1.792,85 2.00 3.585,70 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Etiler Mahallesi 9275 Ada 1 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı 

Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Etiler Mahallesi 1.792,85 m² alanlı 9275 ada 1 parselde kayıtlı toplam 3.585,70 m² emsal 
hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik 
altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının 
ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 9.500.000,00-TL (Dokuzmilyonbeşyüzbin-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 14:20’de Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b.  İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
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Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu  : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
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n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o.  Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6874/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZLAR ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların 

“Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.Taşınmazlar, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı  

(m2) 
Emsal 

Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey 

Savcılı 9270 1 Konut+Ticaret 1.800,79 2.00 3.601,58 

Savcılı 9271 1 Konut+Ticaret 2.710,72 2.00 5.421,44 

 Toplam 4.511,51  9.023,02 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Savcılı Mahallesi 9270 Ada 1 Parsel ve 9271 Ada 1 Parselde Kayıtlı 

Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Savcılı Mahallesi 1.800,79 m² alanlı 9270 ada 1 parsel ve 2.710,72 m² alanlı 9271 ada 1 
parselde kayıtlı toplam 4.511,51 m² arsa alanlı, 9.023,02 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak 
taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 14:00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2022 – Sayı : 31868 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b.  İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 
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Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m.  Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6875/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmaz, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı  
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Ocaklar 1409 11 Konut+Ticaret 2.500,00 1.50 3.750,00 

2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Ocaklar Mahallesi 1409 Ada 11 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı 

Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Ocaklar Mahallesi 2.500,00 m² alanlı 1409 ada 11 parselde kayıtlı toplam 3.750,00 m² emsal 
hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü teknik 
altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının 
ödenmesidir. 
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5. MUHAMMEN BEDEL: 15.000.000,00-TL (onbeşmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 14:30’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten 

katılanın noter tasdikli imza sirküleri 
h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde, 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
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halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir 
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik 
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m.  Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin 
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun               
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına 
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6876/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE 
SATILACAKTIR 

Gaziantep İli Şahinbey Belediye Başkanlığından: 
1. İHALENİN KONUSU 
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazın “Arsa 

Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. Taşınmaz, 6306 sayılı 
Kanun kapsamında olduğundan ihaleye konu iş ve işlemler, 6306 sayılı Kanunda belirtilmiş olan 
muafiyetlerden faydalanabilecektir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 
No 

Parsel 
No 

Fonksiyonu 
Taşınmaz 

Alanı 
(m2) 

Emsal 
Emsale Esas 
İnşaat Alanı 

(m2) 

Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar 8145 3 Konut 6.906,63 2.00 13.813,26 
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2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
İdare : Şahinbey Belediye Başkanlığı 
Adres : Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Caddesi No: 8 Şahinbey / GAZİANTEP 
Telefon-Fax : 0342 232 11 11 - 0342 232 34 45 
3. İŞİN ADI: “Kahvelipınar 8145 Ada 3 Parselde Kayıtlı Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı 

Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması ” işi. 
4. İŞİN NİTELİĞİ: Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi sınırları içinde mülkiyeti İdareye ait 

olan Kahvelipınar Mahallesi 6.906,63 m² alanlı 8145 ada 3 parselde kayıtlı toplam 7.326,66 m² 
emsal hakkı kullanılarak yapılacak taşınmazların idarece uygun görülecek projelerinin, her türlü 
teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının 
ödenmesidir. 

5. MUHAMMEN BEDEL: 38.000.000,00-TL (Otuzsekizmilyon-TürkLirası) 
İlgili Kanun gereği belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır. 
6. GEÇİCİ TEMİNAT: İstekliler, muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminatı, Türkiye 

Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı Belediyemiz hesabına 
veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak 
da Emlak İstimlak Müdürlüğüne verebilir. 

7. İHALENİN YERİ, ZAMANI VE EVRAKLARI TESLİM SÜRESİ: İhale, 29.06.2022 
Çarşamba günü saat 13:50’da Şahinbey Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.İhaleye 
katılacak istekliler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 28.06.2022 Salı günü saat 
17:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak 
İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

8. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: İhale şartnamesi, Emlak İstimlak 
Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL 
(BeşyüzTürkLirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

9. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a. Adres Beyanı: Türkiye içinde tebligat için geçerli olacak adres beyanı 
b. İkametgah Belgesi: Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

d. İmza Sirküleri: 
Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri / beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

e. Teklif Mektubu : (2886 sayılı Kanununun 37. maddesine uygun) 
f. Geçici Teminat : (2886 sayılı Kanuna uygun) 
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g. Vekaletname: Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten
katılanın noter tasdikli imza sirküleri 

h. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde,
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (İhale üzerine kaldığında noter 
tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (d) 
fıkrasına göre temin edecekleri belgeler. 

i. Mali Durum Belgeleri: İstekliler, bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu
gösteren Mali Durum Belgesi verecektir.Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam 
ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

j. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 5.000.000,00-TL (beşmilyon-TürkLirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması 
halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da herhangi 
birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri 
gerekmektedir.Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi 
durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu 
sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 

k. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir
tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir.Toplam cironun 20.000.000,00 TL (yirmimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir.Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + (Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın 
ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir.Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İsteklinin iş 
ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

l. İş Deneyim Belgeleri: İhaleye katılacak istekli en az “D” sınıfı müteahhitlik
sertifikasına sahip olmalıdır. 

m. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

n. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

o. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin
edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

p. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

r. Borcu Olmadığına Dair Belge: İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına
dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge. 

İlan olunur. 6877/1-1 
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23 ADET İŞYERİNİN “TEK SEFERDE VE MÜŞTEREK OLARAK”  
SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MADDE –1. HALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 

nolu parsel üzerinde yapılan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan, A Giriş 2. Kat; 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 
bölüm nolu 23 adet işyerinin, "tek seferde ve müşterek olarak" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. 

MADDE–2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 
ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı temin 
edilebilir. 

MADDE–3.İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 
YAPILACAĞI: 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 28.06.2022 Salı günü saat 15:00’da 
yapılacaktır. 

MADDE–4.İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, 
GEÇİCİ TEMİNATI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 
nolu parsel üzerinde yapılan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş olan, A Giriş 2. Kat; 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 
bölüm nolu 23 adet işyeri, "tek seferde ve müşterek olarak” satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 
taşınmazlar iç tefrişat ve dekorasyon işlerine hazır seviyede teslim edilecektir. Tek seferde ve 
müşterek olarak satışa sunulan 23 adet işyerinin toplam net alanı, toplam brüt alanı, muhammen 
satış bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

Toplam Brüt Alanı : 3.179,34 m² 
Toplam Net Alanı   : 1.460,32 m²  
Muhammen Satış Bedeli: 17.500.000,00-TL (On yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası)  
Geçici Teminat Bedeli: 525.000,00-TL (Beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) 
MADDE–5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 28.06.2022 Salı günü saat 
15:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya 
posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 
a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 
b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 
c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 
ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
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d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
e) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
f) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
g) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
ğ) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 
h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” 

(Aslı) 
ı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  
i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 
Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 
a) Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli sureti ve Fotokopisi) 
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve 

Fotokopisi) 
c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve 

Fotokopisi) 
ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 
e) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 
f) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 
g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  
ğ) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 
h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” 

(Aslı) 
ı) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )  
i) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  
j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 
Önemli Not: 
Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki 
geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler 
için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı 
tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 
noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 
İLAN OLUNUR. 6963/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kireç Taşı Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım 

Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2022/539489 
1-İdarenin; 
a-Adresi : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre 

Cad. No:2 Merkez/BURDUR 
b-Telefon Numarası : 0248 233 19 35 - 36 
c-Faks Numarası : 0248 233 12 67 
2-İhale konusu malın; 
a-Adı : Kireç Taşı Temini 
b-Niteliği ve Miktarı : Fabrikamızın 2022-2023 Pancar 

Kampanyası Dönemi ihtiyacı olan 
25.000 Ton ± %20 (Yirmibeş bin ton) 
kireçtaşının, fabrika sahasına fabrika 
yetkilileri tarafından gösterilen yere 
tarif edilecek şekilde istif edilmek 
suretiyle tesellüm edilmesi işi. 

3-İhale Konusu malın teslim yeri : Burdur Şeker Fabrikası Alanı 
4-İhale dokümanın görülmesi ve temini :  
a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil ) : 250,00 TL. (KDV Dahil)  
5-İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati  
a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği     
b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu 
c) İhale (son  teklif verme) tarihi : 29/06/2022  
d) İhale (son  teklif verme) saati : 14:30 
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8- Teklifler 29/06/2022 Çarşamba Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (29/06/2022 Çarşamba) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9-Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6981/1-1 
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TORNA TEZGAHI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Torna Tezgahı alımı/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

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

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

Sokak No:2 67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 4789 - 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 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2242012 
b) IKN : 2022/598142 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 1 Kalem (1 Adet) Torna Tezgahı 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Karadon TİM İşyeri Sahası 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 75 takvim günü 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 25.07.2022/15:00 
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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

-Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen teknik hususlar ayrı ayrı cevaplandırılacaktır. 
-Firmalar malzemeye ait marka ve model bilgilerini belirtileceklerdir. 
-Firmalar, malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik 

özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 
6- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
7- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
8- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
9- 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. 

10- 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 

11- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15(onbeş) oranında fiyat 
avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

12- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

İlan olunur. 6861/1-1 
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MADEN DİREĞİ TAŞIMA HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
 Karadon TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti işi 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 İhale 
Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks 
Numarası 

0372259 47 90 -  0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

d) Tekliflerin Verileceği 
Yer 

 TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi safure.aydogdu@ taskomuru.gov.tr 
 

2- İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a) Dosya No 2219814 
b) IKN 2022/600292 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Karadon TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti 

ç) Teslim Yeri / İşin 
Yapılacağı Yer 

Ahşap Maden Direklerinin Orman İşletme Müdürlüklerinin 
depolarından alınarak Karadon Müessesesinin maden direği 
stok sahasına taşınması 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye 
taşınması için maden direğinin teslim edildiği tarih 

e) Teslim Tarihi/ İşin 
Süresi 

İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2023’ e kadardır. 

 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve saati 06.07.2022 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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1- İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 
yapabileceğine dair Karayolları Taşıma Belgesi (K, L, R vb.) ni teklifleri ile birlikte 
sunacaklardır. 

6.2- İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 
belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. İstekliler, karayolları taşıma 
belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma 
kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. İhalede fiyat dışı unsur yoktur. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre 
belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak 
hususlar: Araç sayısının fazla olması. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilir.
9- Bu ihaleyesadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatinde 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- Yerli malı teklif eden istekliye 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. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
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.

6888/1-1 
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MADEN DİREĞİ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kozlu TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti işi 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 İhale 
Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Dairesi Başkanlığı  
b)Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 
c)Telefon ve Faks
Numarası

0372 259 47 90 -  0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

d)Tekliflerin verileceği
yer

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 
Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

e)Elektronik Posta
Adresi

safure.aydogdu@ taskomuru.gov.tr 

2-İhale Konusu Alımın/
Hizmetin
a)Dosya No 2219815 
b)IKN 2022/601810 
c)Niteliği, Türü, Miktarı Kozlu TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti 

ç)Teslim Yeri / İşin 
Yapılacağı Yer 

Ahşap Maden Direklerinin Orman İşletme Müdürlüklerinin 
depolarından alınarak Kozlu Müessesesinin maden direği 
stok sahasına taşınması 

d)İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yükleniciye 
taşınması için maden direğinin teslim edildiği tarih 

e)Teslim Tarihi/ İşin
Süresi

İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2023’ e kadar. 

3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b)Tarih ve saati 06.07.2022 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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

6.1. İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 
yapabileceğine dair Karayolları Taşıma Belgesi (K, L, R vb.) ni teklifleri ile birlikte 
sunacaklardır. 

6.2. İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 
belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. İstekliler, karayolları taşıma 
belgerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. taşıma kapasitesine 
uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. İhalede fiyat dışı unsur yoktur. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre 
belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak 
hususlar: Araç sayısının fazla olması. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilir.
9- Bu ihaleyesadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatinde 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- Yerli malı teklif eden istekliye 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. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
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.

6889/1-1 
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MADEN DİREĞİ TAŞIMA HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Armutçuk TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (G) Bendi  Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin
a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 90 -  0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

e) Elektronik Posta Adresi emre.sk@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin

a) Dosya No 2219816 
b) IKN 2022/603608 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Armutçuk TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti 

(4.450 m³ tahsis) 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer 

Ahşap Maden Direklerinin Orman İşletme 
Müdürlüklerinin depolarından alınarak Armutçuk 
Müessesesinin maden direği stok sahasına 
taşınması 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
yükleniciye taşınması için maden direğinin teslim 
edildiği tarih 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2023’e 
kadar. 

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve Saati 06.07.2022 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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

6.1.İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 
yapabileceğine dair Karayolları Taşıma Belgesi (K, L, R vb.) ni teklifleri ile birlikte 
sunacaklardır. 

6.2.İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 
belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. İstekliler, karayolları taşıma 
belgerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. taşıma kapasitesine 
uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.
İhalede fiyat dışı unsur yoktur. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği 
durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar: Araç 
sayısının fazla olması. 

8-Bu ihalede Kısmi teklif verilebilir.
9-Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden

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

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

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatinde 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-Yerli malı teklif eden istekliye 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. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
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. 6907/1-1 
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MADEN DİREĞİ TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Amasra TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1-İdarenin
a) Adı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

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

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 90 -  0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

e) Elektronik Posta Adresi emre.sk@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin

a) Dosya No 2211817 
b) IKN 2022/604262 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Amasra TİM Maden Direği Taşıma Hizmeti 

(1.200 m3 tahsis) 

ç) Teslim Yeri/İşin Yapılacağı Yer 

Ahşap Maden Direklerinin Orman İşletme 
Müdürlüklerinin depolarından alınarak Amasra 
Müessesesinin maden direği stok sahasına 
taşınması 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 
yükleniciye taşınması için maden direğinin teslim 
edildiği tarih 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2023’e 
kadar. 

3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve Saati 06.07.2022 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 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler. 

6.1. İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 
yapabileceğine dair Karayolları Taşıma Belgesi (K, L, R vb.) ni teklifleri ile birlikte 
sunacaklardır. 

6.2. İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 
belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 
listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. İstekliler, karayolları taşıma 
belgerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. taşıma kapasitesine 
uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
İhalede fiyat dışı unsur yoktur. En avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği 
durumlarda fiyatların eşit olması halinde fiyat dışında isteklilerde aranılacak hususlar: Araç 
sayısının fazla olması. 

8-Bu ihalede Kısmi teklif verilebilir. 
9-Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

11-Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatinde 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-Yerli malı teklif eden istekliye 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. 
İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
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. 6908/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6960/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6982/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6983/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6984/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6984/2/1-1 

 



16 Haziran 2022 – Sayı : 31868 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6984/3/1-1 
  

 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 16 Haziran 2022 – Sayı : 31868 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6979/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6964/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6965/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 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 Öğretim 
Elemanı alınacaktır. 

 

Birim 
Bölüm/ 

Program 
Unvan Adet Aranan Şartlar 

Yabancı 
Dil 

Puanı 

ALES 
Puanı 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Programı 

Öğr. 
Gör. 

3 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği, Yazılım Mühendisliği, 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Adli 
Bilişim, İstatistik alanlarından birinden 
lisans mezunu olmak. Bu alanlarda veya 
Siber Güvenlik alanından birinden tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. 

50 70 

İngilizce Hazırlık Programı 
Öğr. 
Gör. 

3 

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce 
Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve 
Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi Bölümlerinin 
birinden lisans derecesine sahip olmak. 
Bu alanlardan birinden tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

90 70 

 
Başvurular ilgili birime şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile 

yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, 
posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması 
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru ve Sınav Takvimi: 
İlk Başvuru Tarihi : 16.06.2022 
Son Başvuru Tarihi : 30.06.2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 01.07.2022 
Giriş Sınav Tarihi : 04.07.2022 
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 06.07.2022 
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İstenen Genel Şartlar: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 
Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak. 

Başvuruda İstenen Belgeler: 
1. Başvuru dilekçesi, 
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı), 
3. İki adet fotoğraf, 
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı 

Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren 
onaylı belge), 

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 

7. ALES belgesi, 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya 

durumunda olmamak), 
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya. 
Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr 

web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 6836/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
N.V. Turkse Perenco Şirketi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün 

Diyarbakır ili dahilinde müştereken sahip bulundukları ARİ/NTP-TPO/K/3142 hak sıra no’lu petrol 
işletme ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 17.06.2023 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk 
Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 10 (on) yıl süre ile uzatılması için 26.05.2022 ve 
13.06.2022 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin         
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur. 

 6864/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
43111 adaya ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna alınmıştır. 
    6446/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz İşletme Fakültesi’nde açık bulunan aşağıdaki kadrolarda istihdam edilmek 

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı 

yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar için web sayfamızda yer 

alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz 

adaylar başvuru yapabilir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

İlan 

Numarası 
Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20220601 İşletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Profesör 1 

- Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji  alanında 

almış olmak,  

- Yönetim Organizasyon alanında  uluslararası 

yayınları bulunmak. 

20220602 İşletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 
Doçent 1 

- Doçentlik unvanını Yönetim ve Strateji  alanında 

almış olmak,  

- Yönetim Organizasyon alanında  uluslararası 

yayınları bulunmak. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

• Başvuru Dilekçesi*  (Üniversitemiz Web Ana Sayfasında Link Verilmek Suretiyle 

Yayımlanacaktır.) 

• T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi ve 6 (Altı) Adet Fotoğraf (Doktor Öğretim Üyesi 

Başvuruları İçin 1 (Bir) Adet Fotoğraf) 

• YÖKSİS Formatında Özgeçmiş ve Eserler Listesi 

• Lisans ve Lisansüstü Diplomaları ile Yurt Dışından Alınmış Diplomalar için YÖK 

Denklik Belgeleri (Onaylı Kopyası)** ya da (e-Devlet Kabul Edilir) 

• Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvurular için Doçentlik Belgesi  (Onaylı Kopyası)**, 

• Yabancı Dil Belgesi (e-Devlet Kabul Edilir) 

• AYDEK Başvuru Sonucu *** (onaylı kopyası)**, 

• 1 adet USB Bellek/CD/DVD (İstenilen Belgeler ile listesine göre numaralandırılmış 

şekilde Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve eserlere yapılan atıflar-

eser)   

Başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 

başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki iş gününün mesai saati bitimine kadar 

şahsen ya da kargo/posta yolu ile başvuru yapılabilecektir. 
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Profesör ve Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların Dilekçe Ekinde Üniversitemiz 

“Personel Dairesi Başkanlığı”na Şahsen ya da Kargo/Posta Yolu  ile Teslim Etmesi Gereken 

Belgeler; 

1- Başvuruda İstenilen Belgeler  (Basılı halde 1 nüsha teslim edilecektir.)  

2- İstenilen belgelerin de içinde bulunduğu bilimsel eserlerden oluşan  (makale, tez, kitap 

vs.) 1 adet USB Bellek, CD veya DVD.   

*Profesör adayları, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. 

maddesi gereğince dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. 

Ayrıca, sadece Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların, dijital ortamda (USB 

Bellek, CD veya DVD) hazırlanan eserleri ile başvuru evraklarını, link halinde (Örnek: Google 

Drive) personel@gtu.edu.tr adresine mail yoluyla göndermesi gerekmektedir. 

(***) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 

Kurulu’nun (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının 

sağlandığına dair olumlu görüşü gerekmektedir. AYDEK başvurusunda bulunacak adayların 

başvuruları, anılan esaslar kapsamında kadro ilanı yayınlandıktan sonra kadroya başvuru öncesi 

veya başvuru sırasında Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı’na yapılabilecektir. AYDEK Başvuru 

Dilekçesi ve AYDEK Başvuru Formu, ilanımızla eş zamanlı olarak Üniversitemiz web ana 

sayfasında link verilmek suretiyle yayımlanacaktır. AYDEK Başvuru Dilekçesi ve AYDEK 

Başvuru Formu elden veya posta yolu ile Rektör Yardımcılığına iletilecektir. AYDEK Başvuru Dilekçesi 

ekinde yer alan diğer evraklar ise https://abl.gtu.edu.tr/dogrulama/Dogrula/OturumAc?git=/aydek/ 

linkinden sisteme online olarak yüklenecektir. İhtiyaç duyulması halinde; AYDEK sürecine 

ilişkin adayları ilgilendiren tüm bilgilendirmeler için Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı ile 

iletişime geçilmelidir. (İrtibat numarası: (0262) 605 15 35 – ( 0262) 605 29 97 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1) Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda 

belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan 

gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili 

birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular 

işleme alınmayacaktır. 

2) (**) Başvuruda istenilen belgeler başlığı altında “onaylı kopyası” şeklinde talep edilen 

belgelerin herhangi bir Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup E-Devlet 

kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 

olabilecektir. 

3) İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.gtu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca 

yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 6887/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. 
Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam 
zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 16.06.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 30.06.2022 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 5 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
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• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 
Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

FAKÜLTE-
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM-
PROGRAM-

ANABİLİM DALI 

İSTENİLEN  
AKADEMİK 
PERSONEL 

SAYI ÖZELLİKLER 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk 
Bölümü Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku 

Anabilim Dalı 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Bilişim ve 
Teknoloji Hukuku alanından 
almış olmak. 

İletişim Fakültesi 
Radyo, Televizyon 
ve Sinema Bölümü 

Doç. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Sinema 
Anasanat Dalından almış ve 
Doktora eğitimini tercihen 
İletişim Bilimleri alanında 
tamamlamış olmak. 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi 

Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 
Doktora eğitimini Değer 
Felsefesi alanında tamamlamış 
olmak. 

Sosyal Hizmet 
Bölümü 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Sosyal 
Hizmet alanından almış olmak. 

Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi 

Gemi ve Yat 
Tasarımı Bölümü 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Tasarım 
alanından almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktora eğitimini Bilgisayar 
Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve Siber 
Güvenlik alanlarında 
çalışmaları bulunmak. Fen 
alanında en az 85 İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktora eğitimini Bilgisayar 
Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve fen 
alanında en az 85 İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Kimya mühendisliği mezunu 
olup, enerji ve çevre 
teknolojileri konusunda 
çalışmalar yapmış olmak ve fen 
alanında en az 85 İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

İnşaat 
Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını İnşaat 
Mühendisliği Yapı alanından 
almış olmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi 2 

Doktora eğitimini Yazılım 
Mühendisliği veya Bilgisayar 
Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve fen 
alanında en az 85 İngilizce dil 
puanına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

Temel Bilimler 
Bölümü  

Biyoistatistik ABD 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans eğitimini Tıp 
Fakültesinde ve Doktora 
eğitimini Biyoistatistik alanında 
tamamlamış olmak ve tercihen 
İngilizce yeterliliğe (en az 85 
puan) sahip olmak. 

Temel Bilimler 
Bölümü  

Tıp Tarihi ve Etik 
ABD 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Lisans eğitimini Tıp 
Fakültesinde ve Doktora 
eğitimini Tıp Tarihi ve Etik 
alanında tamamlamış olmak ve 
tercihen İngilizce yeterliliğe (en 
az 85 puan) sahip olmak. 

Hemşirelik Yüksekokulu 

Doç. Dr. 1 
Lisansüstü eğitimlerinden birini 
İç Hastalıkları alanında 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi 1 
Doktora eğitimini Cerrahi 
Hastalıkları Hemşireliği 
alanında tamamlamış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Motorlu Araçlar ve 
Ulaştırma 

Teknolojileri 
Bölümü Uçak 

Teknolojisi 
Programı 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Doktora Eğitimini Elektronik 
ve Haberleşme Mühendisliği 
alanında tamamlamış olmak, 
Yükseköğretim kurumlarında 
Uçak Teknolojisi alanında ders 
verme deneyimine sahip olmak. 

    6856/1/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 
Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 
yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 
yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 
koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 
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SINAV TAKVİMİ 
İlk Başvuru Tarihi : 16.06.2022 
Son Başvuru Tarihi : 30.06.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.07.2022 
Sınav Tarihi : 04.07.2022 
Sınav Sonuç Tarihi : 05.07.2022 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 
• ALES Belgesi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 
• 2 adet vesikalık fotoğraf 
• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi 

(varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 
• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 
• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 
Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 
veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 

FAKÜLTE-
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM 
İSTENİLEN  
AKADEMİK 
PERSONEL 

SAYI ÖZELLİKLER 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 
Arş. Gör. 2 

Yazılım Mühendisliği veya 
Bilgisayar Mühendisliği 
alanlarının birinden mezun 
olmak ve fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 
Arş. Gör. 2 

Yazılım Mühendisliği veya 
Bilgisayar Mühendisliği 
alanlarının birinden mezun 
olmak ve fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip 
olmak. 

Hemşirelik Yüksekokulu Arş. Gör. 2 

Lisans eğitimini Hemşirelik 
alanında tamamlamış olmak 
ve/veya Hemşirelik alanlarının 
birinde tezli yüksek lisans 
eğitimine devam ediyor olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile

Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar
(Karar Sayısı: 5738)

YÖNETMELİKLER
–– Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(Karar Sayısı: 5739)

–– Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve

Çekilişler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul

ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma
Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri
Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 5)
–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6)
–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/6)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/11655 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/18003 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/17821 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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