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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİ İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İklim Değişikliği Başkanlığının yürüteceği

faaliyetlerin yerine getirilmesine, hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine
ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İklim Değişikliği Başkanlığının görev ve yetkileri, teş-

kilat yapısı ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve

Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesinin 792/Ç maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Yeşil Mutabakatı: Avrupa Birliğinin 2050 yılında iklim nötr kıta olma hedefini

ortaya koyan eylem strateji ve politikaların bütününü,
b) Azaltım: Sera gazı emisyonlarını azaltarak ya da sera gazı emisyonlarının veya bi-

leşenlerinin emilimini güçlendirerek iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ile mücadele etmeyi,
c) Bakan: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanını,
ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
d) Başkan: İklim Değişikliği Başkanını,
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e) Başkanlık: İklim Değişikliği Başkanlığını,
f) BMİDÇS: 9/5/1992 tarihli Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşme-

sini,
g) Ekonomik araçlar: Karbon fiyatı oluşmasına sebep olan, piyasada ekonomik değeri

olan ve sera gazı azaltımına aracılık eden unsurlar bütününü,
ğ) Emisyon Ticaret Sistemi (ETS): Sera gazı emisyonlarına bir üst sınır belirlenmesi

prensibine dayalı olarak çalışan ve sera gazı emisyon tahsisatlarının alınıp satılması suretiyle
sera gazı emisyonunu ve sera gazına sebep olan faaliyetleri maliyet etkin bir şekilde sınırlan-
dıran veya sınırlandırmayı teşvik eden ulusal ve uluslararası piyasa temelli mekanizmayı,

h) İklim değişikliği: Karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim de-
ğişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan
faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan değişikliği,

ı) İklim finansmanı: İklim değişikliği ile mücadele kapsamında azaltım ve/veya uyum
eylemlerini destekleyen, kamu, özel ve alternatif finansman kaynaklarından sağlanan yerel,
ulusal veya uluslararası finansmanı,

i) İklim Platformu: İklim değişikliği alanında üniversiteler, kamu kurumları, yerel yö-
netimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ait bilgi, belge ve
dokümanların tek bir kaynakta toplanarak paydaşların erişimine açıldığı dijital portalı,

j) Koordinasyon Kurulu: İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulunu,
k) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü: 19/12/1991 tarihinde

ülkemizin taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair protokolü ve tüm değişik-
liklerini,

l) Paris Anlaşması: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Ta-
raflar Konferansında ve 12/12/2015 tarihinde kabul edilen iklim anlaşmasını,

m) Piyasa temelli sera gazı emisyon azaltım mekanizmaları: Sera gazı emisyonlarının
ve/veya olumsuz etkilerinin azaltılması için ekonomik teşvik yapılarını değiştirmek suretiyle
yükümlülerin davranış kalıplarını değiştirmeyi hedefleyen piyasa mekanizmalarını,

n) Sera gazı: Sera etkisini destekleyen, atmosferde bulunan, en çok ısı enerjisi tutma
özelliğine sahip olan ve yerkürenin insan ve diğer canlılar açısından yaşanabilir bir ortalama
yüzey sıcaklığına sahip olmasını sağlayan bileşikleri, 

o) Sera gazı emisyonu: Kızılötesi radyasyonu emen ve yeniden salan, hem tabii hem
de beşeri kaynaklı olabilen karbondioksit, metan, diazotoksit, hidroflorokarbonlar, perfloro-
karbonlar, sülfür hekzaflorid ile Bakanlık tarafından belirlenecek diğer sera gazları ve gaz ben-
zeri atmosfer bileşenlerini, 

ö) Ulusal Katkı Beyanı: Paris Anlaşmasının 3 üncü maddesi bağlamında hazırlanarak
ve 4, 7, 9, 10, 11, 13 üncü maddeleri de dikkate alınarak beş yılda bir revize edilmesi beklenen
ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunulan belgeyi,

p) Uyum: Mevcut veya beklenen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini önlemeye veya
muhtemel zararları en aza indirmeye ya da ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaya yönelik
süreci,

r) Yeşil kalkınma: Sürdürülebilir kalkınma ilkesi ile birlikte doğal kaynakların verimli
kullanımı ile düşük karbon emisyonunu hedefleyen, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim sür-
dürülebilirliğini odağına alan kalkınma ve gelişmeyi, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Başkanlığın görev ve yetkileri
MADDE 5- (1) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Küresel iklim değişikliği ozon tabakasının incelmesi ile ilgili tedbirlerin alınmasına

ve plan, politika ve stratejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları kalkınma planlarını dikkate
alarak yapmak.

b) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol
etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel politika belirleme
çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak.

c) İklim değişikliği ile ilgili uluslararası müzakere süreçlerini takip etmek.
ç) Uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsamında iklim değişikliği ile ilgili olarak

Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konularda ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu
raporları hazırlamak veya hazırlatmak.

d) Net sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda iklim değişikliği
ile mücadele ve yeşil kalkınma politikalarının belirlenmesi, strateji ve eylem planlarının ha-
zırlanması için gerekli çalışmaları kalkınma planlarını dikkate alarak yapmak ve Koordinasyon
Kuruluna sunmak.

e) Ulusal, yerel ve sektörel iklim değişikliğine uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yö-
nelik çalışmalar yapmak, bu alanda eylem planlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

f) İklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesine yönelik modelleme ve risk değerlen-
dirmesi çalışmaları yapmak, yaptırmak, risk haritaları hazırlamak veya hazırlatmak.

g) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlan-
ması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları uy-
gulamak.

ğ) Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik
araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, gerekli denetim ve yaptırımları
uygulamak.

h) Emisyon ticaret sistemi ile sera gazı izleme, raporlama ve doğrulama sistemi ve diğer
karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimini sağlamak.

ı) İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma için gerekli ulusal ve uluslararası fi-
nansman kaynaklarını araştırmak, ilgili paydaşların bu yöndeki kaynaklardan yararlanmasına
yönelik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, teşvik mekanizmaları
ve hibe programları geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

i) İklim değişikliği konusunda teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak ve bu
kapsamda çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon sağlamak, kav-
ramsal çalışmaları yürütmek, kılavuzlar ve rehber dokümanlar hazırlamak.

j) İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izleme ve raporlamasını gerçekleştir-
mek.

k) Görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa
Yeşil Mutabakatına yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine
etmek ve izlemek.

l) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda modelleme çalışmaları yap-
mak ve yaptırmak.

m) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak
ve uygulamak.
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n) İklim değişikliği alanında kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim, kapasite
ve farkındalık geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

o) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teşkilat ve bağlılık
MADDE 6- (1) Başkanlık, Bakanlığa bağlı olup merkezi Ankara’da bulunan merkez

teşkilatından meydana gelir.
(2) Başkanlık, Başkan ve iki Başkan Yardımcısı ile hizmet birimlerinden oluşur.
Başkan ve görevleri
MADDE 7- (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir.
(2) Başkan, Başkanlığın en üst yöneticisi olarak görev ve hizmetlerini kamu kaynakla-

rının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla başkanlık hizmetlerini mevzuat hüküm-
lerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, stratejik planlara, performans ölçütlerine, hizmet
kalite ve standartlarına uygun olarak görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içerisinde Bakana karşı sorumlu olarak yürütür.

(3) Başkan, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:
a) Başkanlığın idari iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Merkez teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek.
c) İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimi, işe alınması ve görevlendirilmesini

gerçekleştirmek, personelin işin gereğine göre eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlamak.
ç) Başkanlık faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu

sağlamak.
d) Başkanlığın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemleri yapmak.
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(4) Başkan, Başkanlığın sorumluluk alanına giren konularda idarî düzenlemeler yapa-

bilir.
Başkan yardımcıları ve görevleri
MADDE 8- (1) Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan

tarafından verilen görevleri yapmak ve gerektiğinde Başkana vekâlet etmek üzere 4 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen sayı kadar başkan yardımcısı atanabilir.

(2) Başkan yardımcıları, aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir:
a) Başkanlığa ilişkin görevlerde Başkana yardımcı olmak.
b) Kendilerine bağlı hizmet birimlerine, ilgili mevzuat ile verilen görevlerin yerine ge-

tirilmesini sağlamak.
c) Kendilerine bağlı hizmet birimlerinin, verimli ve uyumlu bir biçimde çalışmasının

organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.
ç) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Hizmet birimleri
MADDE 9- (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı.
b) İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı.
c) İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı.
ç) Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı.
d) Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı.
e) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı.
f) Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı.
g) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
ğ) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
h) Hukuk Müşavirliği.
ı) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
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İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığı
MADDE 10- (1) İklim Müzakereleri ve Uluslararası Politikalar Dairesi Başkanlığının

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası müzakere süreçlerini takip

ve koordine etmek.
b) Uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası sözleşmeler kapsamında Başkanlığın

görev ve yetki alanına giren konularda Ülkemizin yerine getirmekle yükümlü olduğu raporları
hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
ç) Avrupa Birliği politika ve mevzuat süreçlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.
d) Başkanlığın görev ve yetki alanı kapsamında uluslararası ikili ilişkilerin, uluslararası

kuruluşların çalışmalarının takibini yapmak ve gerektiğinde koordinasyonunu sağlamak.
e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığı
MADDE 11- (1) İklim Değişikliğine Uyum ve Yerel Politikalar Dairesi Başkanlığının

görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ulusal, yerel ve sektörel uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yap-

mak veya yaptırmak.
b) İklim değişikliğine uyum politikalarının belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilme-

sine yönelik mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
c) İklim değişikliğine uyum konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde ve uluslararası

sözleşmeler kapsamında müzakere süreçlerini takip etmek, bu alanda politikaların geliştiril-
mesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

ç) Bölgesel ve yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi, değer-
lendirilmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine etmek.

d) İklim değişikliği konusunda etki, etkilenebilirlik ve risk değerlendirmesi çalışmala-
rını yapmak, yaptırmak ve bu çalışmaların ulusal koordinasyonunu sağlamak.

e) İklim değişikliğine uyum konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak
veya yaptırmak.

f) İklim platformu ve ilişkili çevrimiçi izleme ve değerlendirme sistemleri kapsamında
gerçekleştirilen çalışmaların ulusal koordinasyonunu, izlemesini ve raporlamasını yapmak.

g) Koordinasyon Kurulunun iklim değişikliğine uyum ile ilgili alt çalışma grubunun
koordinasyonunu sağlamak.

ğ) İklim değişikliğine uyum konusunda ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya
yaptırmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığı
MADDE 12- (1) İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanlığının görev ve yetki-

leri şunlardır:
a) İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülecek işler için gereken ulusal ve

uluslararası finansman kaynaklarını ve finansman araçlarını araştırmak. 
b) İklim finansmanı kaynaklarından ilgili paydaşların yararlanması, kapasite geliştiril-

mesi ve iklim finansmanının teşvik edilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, program ve
projeler hazırlamak ve uygulamak.

c) İklim finansmanı kaynaklarının sağlanması ve koordinasyonu için Başkanlığın görev
ve yetki alanı kapsamında çalışmalar yapmak.

ç) İklim finansmanının harekete geçirilmesi ve artırılmasına yönelik yerel ve ulusal gi-
rişimleri takip etmek. 
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d) İklim finansmanının takip edilmesi ve raporlamasına dair çalışmalar yapmak.
e) İklim finansmanı konusunda uluslararası kuruluşlar, mutabakatlar, iş birlikleri ve

sözleşmeler kapsamında bunların müzakereleri de dahil olmak üzere ilgili süreçlerini takip et-
mek ve gerektiğinde koordinasyon sağlayarak katkı vermek.

f) Paris Anlaşmasının ilgili hükümleri uyarınca iklim finansmanı mekanizmalarına yö-
nelik ulusal düzenlemelerin yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak raporlamalara katkı sağla-
mak. 

g) İklim değişikliği ile mücadele kapsamında finansman mekanizmaları ve hibe prog-
ramları geliştirmek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Emisyon Ticaret Sistemi ve Sera Gazı İzleme,
Raporlama ve Doğrulama Sistemi ve diğer karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek ge-
lirlerin kullanımına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığı
MADDE 13- (1) Karbon Fiyatlandırma Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şun-

lardır: 
a) Emisyon ticaret sistemi başta olmak üzere piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik

araçlara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esasları belirlemek, bu mekanizmalar ve araçları
uygulamak, tüm iş ve işlemlerle birlikte gerekli denetim ve yaptırımları uygulamak veya uy-
gulatmak.

b) Karbon denkleştirme ve gönüllü piyasalara yönelik çalışmalar yapmak, usul ve esas-
ları belirlemek, bu mekanizmalar ve araçları uygulamak, tüm iş ve işlemlerle birlikte gerekli
denetim ve yaptırımları uygulamak veya uygulatmak.

c) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik uluslararası kuruluşlar,
sözleşmeler ve iş birlikleri kapsamında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren müzakere sü-
reçlerini takip etmek ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

ç) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ilgili sektörleri bilinçlen-
dirmeye yönelik çalışmalar yapmak. 

d) Her türlü uluslararası karbon piyasasına yönelik ulusal düzenlemeleri yapmak veya
yapılmasını sağlamak, bu kapsamda yapılacak raporlamaları koordine etmek veya ettirmek.

e) Piyasa temelli mekanizmalar ve ekonomik araçlara yönelik ulusal ve uluslararası
projeleri yürütmek, koordine etmek ve izlemek.

f) Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin yönetimine ilişkin politi-
kanın belirlenmesine katkı sağlamak.

g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığı
MADDE 14- (1)  Sera Gazı Azaltım Politikaları Dairesi Başkanlığının görev ve yetki-

leri şunlardır:
a) Net-sıfır emisyon hedefi ve döngüsel ekonomi ilkesi doğrultusunda Koordinasyon

Kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşların katkıları ile ulusal ve BMİDÇS Sekretaryasına
sunulan yıllık Ulusal Sera Gazı Emisyon Envanterlerindeki sektörlere ilişkin azaltım politika-
larını belirlemek.

b) Gerekli hallerde güncellemek suretiyle Uzun Dönemli İklim Stratejisi ile periyodik
Ulusal Katkı Beyanlarını hazırlamak veya hazırlatmak, Koordinasyon Kurulunun onayına sun-
mak. 

c) Ulusal Katkı Beyanının uygulanmasını ulusal düzeyde izlemek, değerlendirmek ve
sonuçları Koordinasyon Kuruluna raporlamak.

ç) Koordinasyon Kurulu altında kurulacak azaltım ve ilgili çalışma grubu faaliyetlerini
koordine etmek.
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d) Azaltıma ilişkin mevzuat ve kılavuzlar hazırlamak veya hazırlatmak.
e) Azaltım konusunda BMİDÇS ve Paris Anlaşması kapsamında müzakere süreçlerini

takip etmek, bu alanda politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak ve ulusal odak noktalığı
görevlerini yerine getirmek.

f) Azaltıma ilişkin olarak uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaları takip etmek, bu
çalışmalara yönelik ulusal düzeyde koordinasyonu gerçekleştirmek, görüş vermek, katılmak,
katkı sunmak.

g) Azaltıma ilişkin olarak Koordinasyon Kurulunda temsil edilen veya diğer ilgili kurum
ve kuruluşlarca ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde yapılan çalışmalara katılmak, görüş ver-
mek, katkı sunmak.

ğ) Azaltım faaliyetlerini desteklemeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yapmak
veya yaptırmak.

h) Azaltıma yönelik olarak eğitim, bilinçlendirme ve kamuoyu farkındalığının gelişti-
rilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

ı) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığı
MADDE 15- (1) Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Dairesi Başkanlığının görev ve

yetkileri şunlardır:
a) İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ilgili mevzuat gereği izlemek,

kontrol etmek ve raporlamak.
b) Tesis, faaliyet veya sektör seviyesinde sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlan-

ması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.
c) Görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında denetim ve yaptırım uygulamak.
ç) Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konusunda sek-

törlerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
d) Ozon tabakasının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına ve plan, politika ve stra-

tejilerin belirlenmesine ilişkin çalışmaları yapmak.
e) Ozon tabakasını incelten maddelerin sonlandırılması ve florlu sera gazlarının azal-

tılmasına yönelik çalışmalar ile bunların izlenmesi için ulusal düzeyde koordinasyonu sağla-
mak.

f) Florlu sera gazlarının raporlanması ve takibi konusunda sektörlerin bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

g) Ozon tabakasını incelten maddelerin ve florlu sera gazlarının ithalat ve ihracat sü-
reçlerini takip ve kontrol etmek, bu süreçte ilgili mevzuat kapsamında ithalat, ihracat izinlerini
vermek.

ğ) Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne ve ilgili değişik-
liklerine ait uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal odak noktalığı görevini yerine getirmek
ve bu çerçevede ulusal koordinasyonu yürütmek. 

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
MADDE 16- (1) Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri

şunlardır:
a) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında uygulamaya konulması ge-

reken teknolojileri ve yenilikçi çözümleri araştırmak, bu kapsamda faaliyet gösteren ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler konusunda kavramsal çalışmaları yürütmek,
mevzuat, kılavuz ve rehber dokümanlar hazırlamak.
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c) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında enerji, ulaştırma, tarım, atık,
sağlık, sanayi ve ilgili diğer sektörlerde temiz teknolojilerin geliştirilmesine ve yaygınlaştırıl-
masına yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, süreci takip etmek ve gerekli
çalışmaları yapmak. 

ç) Teknoloji ve yeşil dönüşüm ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler kapsa-
mında Başkanlığın görev ve yetki alanına giren müzakere süreçlerini takip etmek, katkı sağla-
mak ve ulusal odak noktalığı görevlerini yerine getirmek.

d) Net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefi kapsamında yeni teknolojiler ve yenilikçi
çözümler konusunda eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerini yürütmek, bu amaçla ulusal
ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

e) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının teknoloji ve yeşil dönüşüme yö-
nelik çalışmalarını takip etmek, uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak ve çalışmaların ta-
kibini yapmak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 17- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi,
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler bi-
rimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 18- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlar-

dır:
a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde
bulunmak; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik ile ilgili işlerini yapmak,
Başkanlık personelinin izin, yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev onayı, yolluk gibi iş-
lemlerini yürütmek. 

b) Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim program-
ları ve buna ilişkin çalışmaları yürütmek. 

c) Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak kurum içi ve dışında ya-
pılacak eğitimlerin planlarını hazırlamak ve yönetmek. 

ç) Başkanlığın görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans, çalıştay
ve benzeri faaliyetleri organize etmek.

d) Başkanlığın kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek, Başkanlık yayınları ile ilgili
her türlü işlemi yapmak, genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

e) 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, birime tahsis edilen ödeneklerin kullanımını sağla-
mak; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım,
taşıma ve benzeri hizmetlerini yapmak ve yaptırmak; Başkanlığın taşınır taşınmazlarına ilişkin
işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek, Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hiz-
metlerini planlamak ve yürütmek. 

f) Bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak
ve geliştirmek, bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi
ile bilgi güvenliği ile ilgili işleri yürütmek, koordine etmek, işbirliği esaslarını ve politikalarını
belirlemek, güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojile-
rindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.
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g) Başkanlığın, protokol, tören, ziyaret, karşılama, uğurlama ve ağırlama ile ilgili hiz-
metlerini düzenlemek ve yerine getirmek.

h) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 19- (1) Hukuk Müşavirliği, yönetici personel olarak atanacak bir I. Hukuk

Müşaviri ve yeterli sayıda görevlendirilen personeli aracılığıyla aşağıdaki hizmetleri yerine
getirmekten sorumludur:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk
birimlerine verilen görevleri yapmak.

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
MADDE 20- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Başkanlığın kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek.
b) Başkanlığın basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında iletişim strateji

planlarını hazırlamak ve bu planlar doğrultusunda gerekli tüm çalışmaları yürütmek.
c) Başkanlığı ilgilendiren ve görev alanına giren konularda yerel, ulusal ve uluslararası

basın ve medya kuruluşları ile sosyal medya takibi yapmak,  Başkanlık adına açıklama ve
tekzip hazırlamak, günlük basın bültenleri, sosyal medya raporları hazırlamak ve arşivlemek. 

ç) Başkanlığa ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik içerik hazırlamak
ve editoryal yönetimini yürütmek.

d) Başkanlığın görev alanına giren konularda yazılı, işitsel ve görsel dokümanların içe-
rik hazırlama, tasarım, basım ve yayımını gerçekleştirmek. 

e) Başkanlığın görev alanına giren konularda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör, iklim elçileri ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak farkındalık
artıracak tanıtım çalışmaları yapmak.

f) Başkanlığın görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşların program, proje
ve faaliyetlerinin farkındalık ve tanıtım çalışmalarını takip etmek, Başkanlığın tanıtımı ve far-
kındalığa yönelik ulusal ve uluslararası proje çalışmaları yürütmek, Başkanlığın ikili ilişkile-
rinin koordinasyonunu sağlamak.

g) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi
edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri
almak. 

ğ) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hizmet birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin genel hükümler
MADDE 21- (1) Tüm hizmet birimleri bu bölümde yer alan görev ve sorumluluklarının

yanı sıra aşağıdaki görevleri yerine getirmekten de sorumludur:
a) Görev alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurum, kuruluş ve or-

ganizasyonlar nezdinde kurulan komite, komisyon, heyet, çalışma grubu ve benzeri oluşumlara
katılım sağlamak, bunların toplantı, eğitim, seminer ve benzeri organizasyonlarını takip etmek.

b) Başkanlığın görev ve yetki alanına giren konularda eğitim ve kapasite geliştirme faa-
liyetlerini yürütmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak. 

c) Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna ve Avrupa Yeşil Muta-
bakatına yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek ve
izlemek.

ç) Görev alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri ve mevzuatı takip etmek,
bu çerçevede uluslararası prensiplere ve uygulamalara uyumunu sağlamak, gerekli çalışmaları
yapmak.
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d) Görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürüt-
mek, bu çalışmalar kapsamında Başkanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak. 

Çalışma grupları
MADDE 22- (1) Başkanlık, Koordinasyon Kurulunun tavsiyesi üzerine veya resen gö-

rev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile
ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının işleyişine
ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından belirlenir.

(2) Başkanlık, her bir çalışma grubunun daimi üyesidir.
(3) Çalışma grupları, çalıştıkları konu hakkındaki görüşlerini ve alınacak kararlara esas

olmak üzere görüşlerini, çalışma bitimini takip eden bir ay içinde rapor şeklinde Başkanlığa
sunarlar.

(4) Çalışma grubu; kuruluş ve çalışma amacını sonlandırdığında veya Koordinasyon
Kurulu ve/veya Başkanlık tarafından verilen görevleri yerine getiremediğinde, Koordinasyon
Kurulunun tavsiyesi ile kurulduysa Koordinasyon Kurulu kararı ile Başkanlık tarafından resen
oluşturulduysa Başkanlık kararı ile feshedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim ve görevlendirme
MADDE 23- (1) İklim değişikliği uzmanları ve iklim değişikliği uzman yardımcıları

ve diğer personel 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli
ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dı-
şına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderi-
lebilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenleyecekleri
raporu ve sunumu, yeniden işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde Başkana sunar.

Düzenleme yetkisi
MADDE 24- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke
ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,
bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkan yetkilidir.

(2) Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin hu-
suslar Başkanlık tarafından belirlenir.

Yetki devri
MADDE 25- (1) Başkan ve her kademedeki yöneticiler, sınırlarını açıkça belirlemek

ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun, 4

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt
dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdür-
lüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan Yardımcısı veya genel müdür başkanlığında, genel
müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar
arasından Bakan tarafından belirlenen bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır
ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16- (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları

ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapı-
lır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir ma-
zereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerin uzman yar-
dımcılığına atamaları yapılır. 

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu
ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik So-
ruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-
duğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, ata-
maları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cum-
huriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Atamaya esas belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler ile ikinci fıkra kapsamında
yer alanların yerine, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda sınav sonucunun ilanından iti-
baren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki aday-
lardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabi-
lir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması,

kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda
yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanı-
tılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak
amaçlarına yönelik olarak verilecek Verimlilik Proje Ödülleri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve 388/B
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız değerlendirici: Ödül Yürütme Komitesi tarafından uzmanlık alanları ve

deneyimlerine göre seçilen, projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında gö-
rev yapan, Bakanlık personeli hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, üni-
versite veya sivil toplum örgütü temsilcisini,

b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Baş değerlendirici: Ön değerlendirme ve yerinde inceleme süreçlerinin planlanması,

uygulanması ve Ödül Yürütme Komitesi ile ilgili taraflar arasındaki koordinasyonun sağlan-
masından sorumlu olan ve bağımsız değerlendiriciler arasından seçilen kişiyi,

ç) Genel Müdürlük: Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünü,
d) İşletme: Verimlilik Proje Ödüllerine başvuran kurum ve kuruluşları,
e) Ödül çağrısı: Bakanlık tarafından belirlenen, ödül takvimi ve kategorileri ile başvuru

ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren çağrı duyurusunu, 
f) Ödül jürisi: Ödül almaya hak kazanan projeleri belirlemekle sorumlu olan, biri Stra-

tejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü olmak üzere Bakanlıktan iki, üniversitelerden
iki ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden bir üyeden oluşan ve Stratejik
Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürünün başkanlık ettiği jüriyi,

g) Ödül Yürütme Komitesi: Ödül sürecinin yürütülmesinden sorumlu olan, Stratejik
Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü tarafından görevlendirilen Genel Müdürlük perso-
nelinden oluşan komiteyi,

ğ) Verimlilik Ödüllü İşletme: Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almaya hak
kazanmış işletmeleri,

h) Verimlilik projesi: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçle-
rinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini
ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye
yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış projeleri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar
MADDE 4- (1) Ödül süreci; Ödül Yürütme Komitesi, baş değerlendiriciler, bağımsız

değerlendiriciler ve ödül jürisi tarafından yürütülür.  
(2) Ödül sürecini yürütenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Ödül Yürütme Komitesi:
1) Ödül sürecinde gereken görevlendirme, proje ve değerlendirici gruplarını eşleştirme,

bilgilendirme ve onay işlemlerini yürütmek.
2) Eksik ve yanlış bilgi ve belge içeren başvuruları reddetmek.
3) Ödül sürecine ilişkin yönlendirme ve koordinasyon görevleri ile eğitim ve organi-

zasyon faaliyetlerini yerine getirmek.
4) Mevcut kaynakları göz önünde bulundurarak yerinde inceleme ve nihai değerlen-

dirme yapılacak proje sayısını belirlemek.
5) Nihai değerlendirmesi yapılacak projelerle ilgili bilgi ve belgeleri ödül jürisine sun-

mak.
b) Baş Değerlendirici:
1) Eğitimlere, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.
2) Sorumlu olduğu projeleri zamanında değerlendirmek.
3) Uzlaşım toplantılarını planlamak ve gerçekleştirmek.
4) Yerinde incelemeleri planlamak, uygulamak ve işletme ile iletişimi sağlamak.
5) Sorumlu olduğu projelere ilişkin uzlaşım toplantılarında belirlenen ve bağımsız de-

ğerlendiriciler tarafından onaylanan puanlamaları Bakanlığa iletmek. 
c) Bağımsız değerlendirici:
1) Eğitimlere, uzlaşım toplantılarına ve yerinde incelemelere katılmak.
2) Sorumlu olduğu projelerle ilgili değerlendirmesini baş değerlendiriciye eksiksiz ve

zamanında ulaştırmak. 
3) Sorumlu olduğu projelere ilişkin uzlaşım toplantılarında belirlenen puanlamaları

onaylamak.
ç) Ödül jürisi:
1) Nihai değerlendirmeyi gerçekleştirerek ödül almaya hak kazanan projeleri belirle-

mek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru

Proje başvurularının alınması 
MADDE 5- (1) Başvurular, proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
(2) Çağrının açıldığı yıl veya bir önceki yıl içerisinde tamamlanan projeler için başvuru

yapılabilir.
(3) Her proje için sadece bir defa başvuru yapılabilir.
(4) Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler ile başvuru yapılamaz.
(5) Bir işletme her bir ödül çağrısında en fazla beş proje ile başvurabilir. 
Proje başvurularının kabul edilmesi
MADDE 6- (1) Başvurusu kabul edilen projeler, 5 inci maddede belirtilen hususlar

dikkate alınarak Ödül Yürütme Komitesi tarafından belirlenir.
(2) Eksik ve yanlış bilgi ve belge içeren başvurular, Ödül Yürütme Komitesi tarafından

reddedilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme ve Ödüller

Değerlendirme kriterleri ve puanları
MADDE 7- (1) Projeler bu Yönetmeliğin eki Ek-1 Değerlendirme Kriterleri ve Puan-

larında yer alan kriterler ve bu kriterlere ait puanlar göz önüne alınarak 100 puan üzerinden
değerlendirilir.

Projelerin değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Her bir proje için, uzmanlık alanları dikkate alınarak yeterli sayıda ba-

ğımsız değerlendirici görevlendirilir. 
(2) Başvurusu kabul edilen projeler; ön değerlendirme, yerinde inceleme ve nihai de-

ğerlendirme olmak üzere aşağıda gösterildiği şekilde üç aşamada değerlendirilir: 
a) Ön değerlendirme:
1) Projeler, başvuruda verilen bilgi ve belgeler üzerinden bağımsız değerlendiriciler ta-

rafından bireysel olarak değerlendirilir. 
2) Bireysel değerlendirmelerden sonra yapılan uzlaşım toplantısında her proje için ön

değerlendirme puanı belirlenerek baş değerlendirici tarafından Bakanlığa iletilir.
3) Yerinde inceleme aşamasına kalacak projeler, ödül kategorileri dikkate alınarak ön

değerlendirme puanı en az 70 ve üzeri olanlar arasından Ödül Yürütme Komitesi tarafından
belirlenir.

b) Yerinde inceleme:
1) Ödül Yürütme Komitesince belirlenen projeler için işletmelere yerinde inceleme zi-

yareti yapılır. 
2) Yerinde inceleme, her proje için en az iki bağımsız değerlendiricinin katılımıyla, ön

değerlendirme aşamasında açık olmayan konuların açıklığa kavuşturulması, başvuruda beyan
edilen bilgi ve belgelerin doğrulanması ile proje sonuçlarının ve etkilerinin gözlemlenmesi
amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilir.

3) İşletmeler, bağımsız değerlendiricilere projeleriyle ilgili gerekli bilgi, belge ve ola-
nakları sağlamakla yükümlüdür. 

4) Yerinde inceleme sonrasında bağımsız değerlendiricilerin değerlendirme kriterlerini
yeniden değerlendirdiği uzlaşım toplantısı yapılır ve yerinde inceleme puanı belirlenerek baş
değerlendirici tarafından Bakanlığa iletilir.

c) Nihai değerlendirme:
1) Ödül Yürütme Komitesi tarafından, yerinde inceleme puanı en yüksek olandan baş-

layarak yapılacak sıralamaya göre, kategoriler bazında verilecek ödül sayısının iki katından az
olmamak üzere yeterli sayıda proje, nihai değerlendirme yapılmak üzere ödül jürisine sunulur.
Yapılan sıralamada, son sıradaki proje ile eşit puana sahip projeler de nihai değerlendirmeye
alınır. 

2) Projeler, ödül jürisi tarafından projenin özgünlüğü, ekonomik, sosyal ve çevresel
faydası ile iyi uygulama örneği ve yaygınlaştırılabilir olma potansiyeli kriterleri dikkate alınarak
nihai olarak değerlendirilir.

3) Ödül jürisi, ödüle layık görülen projeleri belirler ve ödül jürisi tutanağını hazırlar.
Ödüller 
MADDE 9- (1) Nihai değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan işletmelere

plaket ile Verimlilik Ödüllü İşletme belgesi verilir.
(2) Ödül almaya hak kazanan işletmeler, Verimlilik Proje Ödülleri logosu ile Verimlilik

Ödüllü İşletme belgesini basılı ve görsel materyallerinde kullanabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödemeler 
MADDE 10- (1) Değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendirici olarak görevlendi-

rilenlere Bakanlık bütçesinden 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında
ödemeler yapılabilir. 

Uygulama
MADDE 11- (1) Verimlilik Proje Ödülleri sürecinin uygulanmasında ön değerlendirme

ve/veya yerinde inceleme aşamaları 8 inci madde çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından be-
lirlenir.

Tanıtım ve kullanım
MADDE 12- (1) Bakanlık, proje başvuruları kapsamında iletilen bilgi ve belgelerin ta-

mamını veya bir kısmını yayımlamaya, eğitim ve tanıtım amaçlı kullanmaya yetkilidir.
Gizlilik ve tarafsızlık
MADDE 13- (1) Bağımsız değerlendiriciler kendilerine atanan proje bilgilerinin giz-

liliğini sağlamayı ve değerlendirme sürecine ilişkin koşulları kabul ettiğini taahhüt eder.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 14- (1) 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ve-

rimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce süreçleri ta-

mamlanarak Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almış işletmelere, bu Yönetmeliğin
yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep etmeleri halinde Verimlilik Ödüllü İşletme
Belgesi verilebilir. 

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamın-
da başvuruları alınan projeler, bu Yönetmelik uyarınca değerlendirilir.

Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2022/2 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1- (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 nci maddesi gereğince,
mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/2 yılı Yapı Yaklaşık
Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,
genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.
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Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar
MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve

kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yarar-
lanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çı-
karılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mi-
marlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiş-
tirilmeksizin 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.  

(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi ha-
linde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplana-
caktır.

Yürürlük
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 2/6/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
SERA GAZI EMİSYON RAPORLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI

KURULUŞLARIN AKREDİTASYONU TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-  2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı
Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“ı) Doğrulayıcı kuruluş: Doğrulama işleminin tüm aşamalarını yürütmek üzere TÜRKAK

tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşu,”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 9 uncu maddesinin dör-

düncü fıkrasının (b) bendinde ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde, 12 nci mad-
desinin birinci fıkrasında, 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 15 inci madde-
sinin ikinci fıkrasında, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 25 inci maddesinin
beşinci fıkrasının (d) bendinde ve 45 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“a) İzleme planının onaylı en güncel sürümü, varsa onaylı diğer sürümler ve izleme
planı onayının alındığına dair kanıt belgeleri.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Yönetmelik çerçevesinde kullanılan akredite olmayan laboratuvarların Bakanlık
tarafından belirlenen şartlara uygunluğu doğrulayıcı kuruluşlar tarafından kontrol edilir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(7) Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama işlemlerini onaylanmış izleme planına uygun hale
getirir, yürütür ve gerekirse tekrarlar.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “15 Kasım”
ibaresi  “15 Ekim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(11) Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin kuruluş kanunlarında yer alan görev
ve faaliyetleri, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesi çerçevesinde ayrıca değerlendirilir.”

“(12) Doğrulayıcı Kuruluş tarafından, istihdam edilen doğrulama ekibinin son üç yıl
içinde danışmanlık yaptığı tesislerde doğrulama ekibi içerisinde görevlendirilmeleri tarafsızlık
ilkesine aykırıdır.

(13) Bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetleri, kanunla verilmiş ölçüm kalibras-
yon ve benzeri işlemlerin yürütülmesine dair sorumluluklar söz konusu ticari ilişki kapsamına
girmez.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“ç) EK-2’de yer alan niteliklere sahip en az iki tanesi baş doğrulayıcı olmak üzere üç
adet doğrulayıcı personeli tam zamanlı istihdam etmesi,”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(2) Doğrulama ekibi, asgari olarak bir baş doğrulayıcı, bir doğrulayıcı ve gerekli ol-
ması durumunda yeterli sayıda doğrulayıcı ve teknik uzmandan oluşur. Hesaplama faktörlerinin
belirlenmesine yönelik akredite olmayan kendi laboratuvarını kullanan işletmeler için bu Teb-
liğin Ek-3’ünde verilen asgari doğrulama süreleri tablosunun 5 inci sütununda yazan asgari
sürelerde doğrulama ekibinde teknik uzman yer alması zorunludur.”
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“(5) Doğrulama işlemleri yapılacak olan tesiste, yürütülen faaliyetlere özgü teknik ko-
nulara hâkim ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması açısından gerekli teknik
bilgiyi sunabilecek bir teknik uzman veya teknik yetkinliği olan bir baş doğrulayıcı/doğrulayıcı
doğrulama ekibi içerisinde olmak zorundadır.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Bakanlık uygun gördüğü durumlarda 2 nci fıkrada belirtilen hükümlerin yerine

baş doğrulayıcı, doğrulayıcı ve teknik uzman atamalarını ve yetkinlik değerlendirme süreçlerini
belirleyeceği bir yöntemle doğrudan yapar veya yaptırır.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 44- (1) Doğrulayıcı kuruluş doğrulama sözleşmesi imzalanan tesislerin lis-

tesini sözleşme imzalama son tarihi olan 15 Ekim’den itibaren beş iş günü içerisinde çevrimiçi
sisteme yükler.

(2) Bakanlık birinci fıkrada yer alan bilgilere ek olarak doğrulayıcı kuruluşlardan ilave
bilgi ve belge talep edebilir. Bu bilgilerde değişiklik olması halinde doğrulayıcı kuruluş bu de-
ğişiklikleri üç iş günü içerisinde çevrimiçi sistem üzerinde güncellemek zorundadır.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) Doğrulayıcı kuruluşların ilgili alanlarda bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde akredi-
tasyona esas teşkil edecek standartlara göre akredite olmaları şarttır.”

MADDE 14- Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(2) Denetim, Bakanlık ve/veya TÜRKAK tarafından kuruluşun merkezinde, şubele-
rinde veya doğrulayıcı kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir doğrulama süreci esnasında ger-
çekleştirilir. Denetimler planlı ve/veya ani ve habersiz olarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 15- Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miş, aynı fıkrada yer alan “iki yıl” ibaresi “üç yıl” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bakanlığa iletilen doğrulanmış emisyon raporlarında önemli hatalar (tesisin kapasite
artırımı, geçici olarak faaliyetine ara vermesi ve benzeri durumlar dışında emisyon verilerinin
tesisin gerçek emisyonlarını yansıtmaması) bulunması ve bu durumun doğrulama sürecinde
doğrulama ekibi, bağımsız gözden geçirme ve onay süreçlerinde fark edilmediğinin,”
“TÜRKAK tarafından bu fıkra kapsamında tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin hususlar Ba-
kanlığa beş iş günü içerisinde bildirilir.”

“(3) Doğrulama faaliyetleri durdurulan veya askıya alınan doğrulayıcı kuruluşun;
a) Sahibi, ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri yaptırım tarihinden itibaren

üç yıl süre ile bu Tebliğ kapsamında yeni bir akreditasyon başvurusunda bulunamaz,
b) İşleme konu olan doğrulama faaliyetini yürüten ve uygunsuzluğun oluşmasına doğ-

rudan neden olan doğrulama ve/veya bağımsız gözden geçirme ekibinde yer alan baş doğrula-
yıcı ve/veya doğrulayıcıların yetkisi iptal edilir. Yetkisi iptal edilen kişiler, iptal tarihinden iti-
baren iki yıl süre ile bu Tebliğ kapsamındaki doğrulama faaliyetlerinde aday doğrulayıcı olarak
yer alamazlar.”

MADDE 16- Aynı Tebliğin 52 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Teknik uzmanların adam-gün ücretleri ve yapılacaksa stratejik analiz saha ziyareti

adam-gün ücretleri doğrulayıcı kuruluş tarafından karşılanır.”
MADDE 17- Aynı Tebliğin 56 ncı maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı”

ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 18- Aynı Tebliğin EK-2’si ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 19- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7153 

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

 
 7154 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ANTALYA DEMRE YAT LİMANI PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 

İHALE EDİLECEKTİR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, 

“Antalya Demre Yat Limanı” Projesi 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında ihale edilecektir. 

1. Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif 
alma usulü ile yapılacaktır. 

2. İstekliler, projeye ait ihale dosyalarını 23/06/2022 tarihinden itibaren Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / 
ANKARA adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada ücretsiz olarak 
görebilirler. Ancak, ihalelere iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 10.000,00-TL’yi 
(OnbinTürkLirası) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını 
müteakip buna dair makbuzla birlikte Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığına dosya alacak 
kişinin şirket adına noter onaylı yetkisini gösterir belge ile müracaat ederek ihale dosyasını temin 
edebilirler. 

3. İşe ait teklifler, ihaleye ait işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilen teklif verme 
tarihindeki teklif verme saatine kadar bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sitesi (B) Blok Emek - Çankaya / ANKARA 
adresindeki Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı 511 No.lu odada bulunan görevlilere teslim 
edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

4. İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar Teklif Verme Şartnamesinde 
belirtilmiş olup bu iş için geçici teminat tutarı 1.200.000,00-TL’dir (Birmilyonİkiyüzbin 
TürkLirası). 

5. Bu proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 29/07/2022 Cuma günü Saat 10:00’dur 
(TRT Kurumunun saat ayarı esastır). 

6. Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için 
Hazine garantisi verilmeyecektir. 

7. Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2012/3946 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile değişik 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde 
yürütülecektir. 

8. İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta tamamen serbest olup İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam 
altında İdareden talepte bulunamazlar. 7092/1-1 

—— • —— 
ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 200.000.000 Adet ÇAYKUR Süzen Poşet Çay Dış Zarf 

%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. 
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3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.07.2022 tarihi saat 14:30’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 14:30’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. 7134/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ 

AĞAÇ SATILACAKTIR 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Edremit Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü 
İşletme Müdürlüğü : Edremit Orman İşletme Müdürlüğü 
İhale Tarihi : 01.07.2022 
İhale Saati : 10:30 
İhale Yeri :  https://esatis.ogm.gov.tr/ 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
Parti No Ağaç Adedi m3 

Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

Kocaseyit İbreli Dikili Ağaç 186 437 2744 1.026,877 1.137,00 TL 35.027,00 TL 

Paşadağ İbreli Dikili Ağaç 57 438 4994 1.175,557 1.190,00 TL 41.967,00 TL 

Edremit İbreli Dikili Ağaç 28 439 961 531,562 1.334,00 TL 21.273,00 TL 

Edremit İbreli Dikili Ağaç 26 440 788 512,798 1.472,00 TL 22.645,00 TL 

TOPLAM    9487 3.246,794 5.133,00 TL 120.912,00 TL 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Bölmeleri Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https:// www.ogm.gov.tr/ 
adresinden temin edilmelidir. 

3) Teminat Tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR30 0001 0001 0910 
7680 4050 01 gönderilecek olup, açıklamaya müşteri VKN veya TCKN belirtmelidir. 

4) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Telefon:0266 374 14 95 
5) Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Mail: edremitds@hotmail.com 
 7222/1-1 
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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION-QCBS) 

REPUBLIC OF TÜRKİYE 
MINISTRY OF ENVIRONMENT, URBANIZATION AND CLIMATE CHANGE 

(MOEUCC) 
GENERAL DIRECTORATE of CONSTRUCTION AFFAIRS (GDCA) 

TÜRKİYE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC BUILDINGS PROJECT 
CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND 

CONSTRUCTION SUPERVISION SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY 
RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS 

Reference No: 
(EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-12) 

This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this 
project that appeared in UNDB with reference no WB 8227-07/19. 

The Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change has received financing 
from the World Bank toward the cost of the Energy Efficiency in Public Buildings Project 
(EEPBP) and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

The General Directorate of Construction Affairs (“GDCA”) of the Ministry of 
Environment Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change (MoEUCC) serves as 
the main implementing agency for the Project. A project implementation unit (PIU) has been 
established under GDCA to manage the activities related to the Project. The overall objective of 
EEPBP is to reduce energy use in central government buildings and develop a transition plan to 
develop and scale-up suitable sustainable financing and institutional mechanisms to support a 
national program. The implementation period for the project is planned as 6 years. 

Table 1 indicates the tasks to be provided under the scope of the consulting services (“the 
Services”). 

Table 1: The Consultant’s Services 

No Services to be provided 

(i) 

conduct investment grade energy audits of below-listed public buildings to identify and 
recommend energy efficiency measures (EEMs) for implementation of energy 
efficiency (EE) projects according to the given template and prepare full detailed audit 
reports with use of the older audit reports as reference, if exists 

(ii) 
prepare detailed designs and technical specifications including BOQs and cost 
estimates for energy efficiency renovations in below-listed public buildings based on 
detailed energy audit reports, local laws/standards/regulations 

(iii) 
identify environmental and social risks associated with the building renovations and 
prepare Environmental and Social Management Plans (ESMPs) for each building site 

(iv) 
assist the PIU on preparation of bidding documents, clarifications, amendments, 
updating cost estimates, etc. until construction contract award 
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(v) 
carry out construction supervision, ensure adherence to ESMPs, local laws/regulations 
and building commissioning 

(vi) supervise any remedial works during the 12-month Defects Notification Period 

(vii) 
conduct Measurement and Verification (M&V) over a period of 12 months, under the 
Supervision Contract 

Under the EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-12 contract package above-mentioned 
tasks will be undertaken for twenty nine (29) campuses listed below, which having a closed area 
approximately 552.497,50 m². 

Table 2: List of Campuses 

No Name of Campus 
Beneficiary 
Institution 

City 
Number of 

Blocks 
Construction Area 

(m²) 

1 
Kırıkkale University 
Faculty of Medicine and 
Hospital 

Kırıkkale 
University 

Kırıkkale 1 45.471,00 

2 

Kırıkkale University 
Faculty of Health 
Sciences and Physical 
Therapy Rehabilitation 
Hospital 

Kırıkkale 
University 

Kırıkkale 1 45.500,00 

3 
Building of Council of 
State 

Council of 
State 

Ankara 9 81.403,00 

4 
Çubuk Halil Şıvgın 
State Hospital 

Ministry of 
Health 

Ankara 1 19.735,00 

5 Beypazari State Hospital 
Ministry of 

Health 
Ankara 1 18.025,00 

6 
International National 
Girls Anatolian Imam 
Hatip High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 3 13.612,50 

7 
Beytepe Murat Erdi 
Eker State Hospital 
Main Building 

Ministry of 
Health 

Ankara 4 21.573,00 

8 
Gendarmerie and Coast 
Guard Academy 

Ministry of 
Interior 

Ankara 31 171.068,00 

9 
Yakacık Anatolian High 
School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.410,00 

10 
Etlik Anatolian Imam 
Hatip High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 7.310,00 

11 

Ankara Etimesgut 
Hayriye-Ethem Turhanlı 
Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 4.000,00 
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12 
Pınarbaşı Vocational 
and Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.700,00 

13 
Kocalar Anatolian Imam 
Hatip High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.830,00 

14 
Törekent Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.550,00 

15 
Dede Korkut Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 8.800,00 

16 
Yunus Emre Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.000,00 

17 
Güzelkent Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.592,00 

18 

Şehit Büyükelçi Daniş 
Tunalıgil Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 5.705,00 

19 
Mustafa Azmi Doğan 
Anatolian High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.235,00 

20 

Keçiören İMKB 
Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 5.691,00 

21 
Şehit Rıdvan Süer 
Anatolian High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.150,00 

22 

Mustafa Kemal 
Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 7.657,00 

23 
Gölbaşı Vocational and 
Technical Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 5.665,00 

24 
Rasim Özdenören 
Anatolian High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 7.150,00 

25 
Polatlı Science High 
School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.550,00 

26 
Mahir İz Anatolian 
Imam Hatip High 
School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 5.200,00 

27 
Kırkkonaklar Anatolian 
High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 5.200,00 
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28 
Gölbaşı Anatolian High 
School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 6.715,00 

29 
Mamak Anatolian Imam 
Hatip High School 

Ministry of 
Education 

Ankara 1 9.000,00 

 TOTAL   72 552.497,50 

The estimated duration for the Services listed in Table 1 is envisaged as 27 months in total 
(7 months for the Energy Audit and Design Phase Services, (tasks (i) to (iv)), 8 months for the 
Construction Supervision Phase Services (task (v)) and 12 months for the Defects Notification 
Period (tasks (vi) to (vii))). 

The detailed Terms of References (TORs) for the Services can be found at the following 
web page address: https://www.kabev.org/ihale-ilanlari/ 

The General Directorate of Construction Affairs (GDCA) now invites eligible consulting 
firms to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide 
information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 
perform the Services. 

The selection criteria for the short-listing are: 
● The Consultants should be in the consulting business for not less than the last 10 years 

prior to deadline for submission of interests 
● The Consultants should have at least 5 years of similar experience prior to deadline for 

submission of interests in the Services listed in Table 1, 
● The Consultants should demonstrate sound administrative and financial capacity 
● The Consultants should demonstrate availability of the key experts for the performance 

of the services described in the TOR; 
Note: Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage. 
Interested consulting firms are also encouraged to provide the below list: 
● Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, 

year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years 
(2017-2018-2019-2020-2021), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise, 
brief description of ongoing assignments; 

● Details of most relevant ten (10) contracts undertaken for the past ten (10) years, 
including value of consulting services and value of works, closed area, location, number of staff 
involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of 
services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion 
dates, brief description of the contract; 

Note: GDCA reserves sole right to request Consultant for verification of any submitted 
document/information in accordance with the applicable Law. 

The attention of interested Consultants is drawn to paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the 
World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016, revised Nov. 2017 and 
August 2018) (“Procurement Regulations”) setting forth the World Bank’s policy on conflict of 
interest. 
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Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should 
indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. 
In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture should have a legal entity and 
shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected. Interested consultants 
should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub-
consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” 
and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Consultants shall 
submit only one EOI either individually as a single consultant or as a partner in a joint venture. 
Consultants may associate with more than one firm or joint venture in the capacity of a sub-
consultant. No firm can be a sub-consultant while submitting an EOI individually as a firm or as a 
partner of a joint venture. Sub-consultants’ experience will not contribute in evaluating the 
experience of the interested single consultant or joint venture. Sub-consultants’ qualifications and 
experience will only be considered in evaluating the personnel capacity of the interested single 
consultant or joint venture. 

If the same firm is considered for inclusion in the short lists of concurrent assignments, 
the Borrower shall assess the firm’s overall capacity to perform multiple contracts before 
including it in more than one short list. In addition, the Borrower shall assess the performance of 
the consultants who are/were executing/executed similar assignments to the Client before 
including them in the short list. In the short listing assessment, the Borrower at its discretion may 
give preference to the eligible consultants who has not been awarded contract under the subject 
Project but is found to be fully qualified and has capacity to perform the required services. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection 
(QCBS) method set out in the Procurement Regulations. 

Further information can be obtained at the address below from 10.00 a.m. to 4:00 p.m. 
(Turkey Local Time). 

Expressions of interest to be clearly marked “CONSULTANCY SERVICES FOR 
ENERGY AUDITS, TECHNICAL DESIGNS AND CONSTRUCTION SUPERVISION 
SERVICES FOR ENERGY EFFICIENCY RENOVATIONS IN PUBLIC BUILDINGS” must be 
delivered in a written form to the address below in person or by e-mail or courier by indicating 
the title and the reference code (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-12) by July 26, 2022 till 
4:00 p.m. (Turkey Local Time). 

Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change 
General Directorate of Construction Affairs 
External Investments Department 
Attn: Esra Turan Tombak (Project Director) 
Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, 06510 
Çankaya / ANKARA 
Tel: 0312 480 07 50 
E-mail: ihale.dky@csb.gov.tr 
web-site: https://www.kabev.org 
    7245/1-1 

 



21 Haziran 2022 – Sayı : 31873 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Ünitesi ihtiyacı olan Veri Depolama Sistemi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve NetApp markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) 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 YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 28.06.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- 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. 

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BS41H7P1H3 7196/1-1 
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TRANSFER POMPALARININ MONTAJ-DEMONTAJ VE BAKIM ONARIM İŞLERİ 
HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1513 
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Sahalarında Bulunan Transfer Pompalarının 

Montaj-Demontaj ve Bakım Onarım İşleri Hizmeti Alımı “Açık İhale Usulü” ile İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2022/519607 
1. İdarenin  
a) Adresi :  Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cad. No:10 / 

06530   Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 87  

 Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :  yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı :  24 ay süre ile bakım onarım hizmeti işi  
b) Yapılacağı yer : Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak (İşin 

Büyük kısmı Batman' da yapılmaktadır.) 
c) İşin süresi : 24 Ay 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No: 10 

Çankaya / ANKARA 
 GENEL MÜDÜRLÜK 6. KAT TOPLANTI 

SALONU 
 İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler 

ihale salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile 
oturuma katılacaklardır.)   

b) Tarihi ve saati : 29.06.2022 Çarşamba Saat 10:30 
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

b) İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
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d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 
belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 

f) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)  bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

h) İdari şartnamenin 7.7. İhalenin yabancı isteklilere açıklığı maddesinde istenen yerli 
istekli olunduğunu gösteren belgeler, 

i) İdari şartnamenin 7.3. ve 7.4. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
k) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (e) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı 
ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek 
üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 
bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler.  

4.2.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; 
hizmet alımları için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde herhangi bir yıllık periyotta, 
kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında; teklif bedelinin en az % 25'i oranında 
gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle 
ilgili deneyimini gösteren belgeler, (Bu belgeler, taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı fatura 
suretleriyle desteklenecektir.) 

İhale üzerinde kalan firma tarafından, sözleşme aşamasında iş deneyim belgesini 
tamamlayacak olan, son 5 (Beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye ait yapmış 
olduğu sözleşmenin noter tasdikli sureti ile taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı fatura 
suretlerini ibraz edilecektir. 

4.2.1.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya 
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması 
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.  
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4.2.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir 
“Petrol ve Gaz sektöründe teknik personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri” yapmış 

olmak İş Bitirme Belgesi olarak kabul edilecektir. 
4.3. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca 
veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak 
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 
edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) iş günü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.4. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya yurtici_ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6. Teklifler, 29/06/2022 tarih ve saat 10:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

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

 7188/1-1 
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MUHTELİF KAYNAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif Kaynak Malzemeleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

Sokak No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 79 – 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2224080 
b) İKN : 2022/614428 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Muhtelif Kaynak Malzemeleri Temini 

– 20 Kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı / Merkez - Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 18.07.2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. TSE uygunluk belgeleri teklifle birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 
edilmeyecektir. 

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: 
12.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 7108/1-1 
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HİDROLİK HORTUM VE BAĞLANTI PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hidrolik hortum ve bağlantı parçaları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 – 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : ibrahim.onder@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2221081 
b) İKN : 2022 / 614051 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Hidrolik hortum ve bağlantı parçaları 

- 77 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : İlgili Müesseselerin İş yeri sahası 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 150 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 25.07.2022 Pazartesi günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

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

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

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. 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- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 
Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

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

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması. 
12.1. Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 7011/1-1 
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MUHTELİF ELEKTRONİK MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Muhtelif elektronik malzemeler alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

Sokak No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 81 – 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : humeyra.kapsuk@ taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2228082 
b) IKN : 2022/613132 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Muhtelif Elektronik Malzemeler Mal alımı  
  7 kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellim İşleri Şube Müdürlüğü 
ambarı/ZONGULDAK 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 
yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 15 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 29.06.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir. 
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4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Her kalem malzeme için 1 (bir) adet numune verilecektir 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların toplamda en 

düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 7012/1-1 
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TRAMVAY DIŞ YÜZEY GİYDİRME REKLAM ALANI OLUŞTURULMASI İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Proje 
Müşavirlik Telekomünikasyon Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından:  

Kayseri Ulaşım A.Ş. işletmesinde bulunan Tramvay Dış Yüzey Giydirme Reklam Alanı 
Oluşturulması işi için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) bendi gereğince 
“Kapalı Teklif Usulü” ile ihalesi yapılacaktır. 

1- İhale 06/07/2022 Çarşamba günü saat 14:30’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 
nolu ihale odasında yapılacaktır. 

2- İhale Şartnamesinin ve Eklerinin Görülüp, (Doküman Bedeli 300.00 TL) Satın 
Alınacağı Yer: Kayseri Ulaşım A.Ş Ticaret Müdürlüğü 

3- İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi (a) bendi gereğince 
Kapalı Teklif İhale Usulü 

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı zarflarında aşağıda istenilen 
belgelerin bulundurulması zorunludur: 

Tüzel Kişiler; 
a) Teklif sahibinin noter tasdikli imza sirküleri, 
b) Teklif sahibinin kanuni ikametgâhı ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri, 
c) Teklif sahibinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 
d) İhale sırasında firmayı vekil sıfatıyla temsil edenin noter tasdikli vekâletnamesi ve 

imza beyanı 
e) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır) 

f) Doküman alındı makbuzu ve belgesi, 
g) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + 

imza olacaktır. 
h) Bağlı olunan Ticaret Odasından alınmış ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına 

dair İhale Durum Belgesi 
i) Şirket yetkililerinin ve Yönetim Kurulunun Adli Sicil Kaydı yoktur ibareli sabıka 

kaydı. 
j) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
k) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
l) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) 
• Bağlı bulunulan odaya ait kayıt belgesi 
• Noter tasdikli imza sirküleri 
• 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname 
m) İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve 

vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır. 
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Gerçek Kişiler; 
a) Nüfus cüzdanı sureti, 
b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) Teklif sahibinin kanuni ikametgâhını ve tebligat adresinin beyanı, iletişim bilgileri, 
d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır) 

e) Dosya alındı makbuzu ve belgesi, 
f) İhale dokümanlarının tüm sayfalarının okunup anlaşıldığına dair her sayfaya kaşe + 

imza olacaktır. 
g) “Adli sicil kaydı yoktur” ibareli sabıka kaydı, 
h) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
i) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
n) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için aşağıda belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.) 
• Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi (üzerinde 

imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

• Noter tasdikli imza beyannamesi 
• 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname 
j) İstekli, ihale ilan tarihinden sonraki tarihlerde ilgili kurumlardan alınmış olan SGK ve 

vergi borcu olmadığına dair belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaktır. 
4- İhaleye katılacak İstekliler yukarıdaki belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış belgeleri ihale saatinden önce kapalı zarf içerisinde İdare’ye sunmak zorundadır. 
5- İstekliler 06/07/2022 Çarşamba günü saat 12:00’e kadar komisyon başkanlığına 

ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 

6- Son müracaat tarihi 06/07/2022 Çarşamba günü saat 12:00’e kadar olup, müracaatlar 
şirketimizin Ticaret Müdürlüğüne yapılacaktır.  

İşin Adı Adet 
İşin 

Süresi 

1 Yıllık 
Muhammen 
Bedel KDV 

Hariç 

25 Aylık 
Muhammen 
Bedel KDV 

Hariç 

Geçici 
Teminat 

Tramvayların Dış 
Yüzeyinde 

Giydirme Reklam 
Alanı 

29 25 Ay 
1.739.679,15 

TL 
3.624.331,55 

TL 
108.729,95 

TL 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 7103/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAMINA  

İLİŞKİN İLAN 

 
 7265/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAMINA  

İLİŞKİN İLAN 

 
 7265/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAMINA  

İLİŞKİN İLAN 

 
 7265/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAMINA  

İLİŞKİN İLAN 

 
 7265/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAMINA  

İLİŞKİN İLAN 

 
 7265/5/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7187/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7246/1/1-1 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7246/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7247/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7248/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7248/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7249/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7242/1-1 
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Millî Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7203/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7236/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7237/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7238/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7197/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Türk-Ermeni Konusunu Araştırma Vakfı 
VAKFEDENLER : Mehmet Arif DEMİRER. 
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 33.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.06.2022 tarihinde kesinleşen, 03.06.2022 tarih ve 
E:2022/188, K:2022/267 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Tarihin, hukukun ve sosyolojinin gerçekleri; Ermeni Diyasporası ile onları 
bilerek veya bilmeyerek destekleyenlerin iddialarının, bilimsel dayanağının bulunmadığını 
göstermektedir. 

Bu alandaki kavram kargaşasının giderilmesini sağlamak ve yaygın aldatıcı yorumları geçersiz 
kılmak amacıyla, tarafsız Rus, Alman, Fransız ve İngiliz kaynakları yanında, ortaya çıkan ermeni 
itirafları, bilgi ve belgelerinden de yararlanarak araştırmalar yapmak; bunların sonuçlarını akademik 
nitelikli yayın ve etkinliklerle dünya kamuoyuna duyurmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 
gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000,00 TL (Doksanbin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU: Mehmet Arif DEMİRER, Sadık TURAL, Cemalettin TAŞKIRAN, 

Nasır YÜCEER, Mustafa Erkal KUZUOĞLU. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal (Geçici 4.Maddesinde sayılan varlıklar arasında bulunan 

albüm ve kitaplar dışında) ve hakları Eğitim Dostları Vakfına devredilecek. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7164/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Hâcegân Vakfı. 
VAKFEDENLER : Fatıma TURABİ, Nadiye SATICI, Reyhan BARAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : ANKARA. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.06.2022 tarihinde kesinleşen 24.05.2022 tarihli 
ve E:2021/1053, K:2022/289 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : İnsanların ilmi, ahlaki, dini, sosyal, kültürel ve manevi yönden 
gelişimlerine yardımcı olmak ve huzurlu bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu katkının 
gerçekleştirilmesinde Hace Abdulhalık Gucduvani ve Hace Ahmet Yesevi ile Hacı Bektaşi Veli ve 
Hacı Bayram Veli gibi toplumda genel kabul görmüş büyük insanlar ilham kaynağı olarak görülür. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, 45369 ada, 8 
parsel, “daire” vasıflı, 1/2 hisseli taşınmaz. 

YÖNETİM KURULU : Fatıma TURABİ, Nadiye SATICI, Reyhan BARAN. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesinden arta 

kalan malvarlığı Mütevelli Heyetinin uygun göreceği aynı amaçlı bir başka vakıf, dernek veya hayır 
kurumuna devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7163/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI : Arif Karaca Bilim ve Kültür Vakfı (Akar Vakfı). 
VAKFEDENLER : Arif KARACA, Hanife KARACA, Enes KARACA, Nisan KARACA, 

Mustafa KAÇAR, Talha KARACA, Evelin Adriana Bragana REJON. 
VAKFIN İKAMETGÂHI : İSTANBUL. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.06.2022 tarihli ek kararlı 14.04.2022 
tarihinde kesinleşen 17.02.2022 tarihli ve E:2020/410, K:2022/118 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI : Türkiye Cumhuriyeti kanun, kararname, yönetmelik ve tüm hukuki 
uygulamalarına ve genel ahlak kurallarına bağlı kalarak, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada 
insanlık için mal, para, emek, hizmet ve fikirlerini seferber ederek “bilim ve kültürün” gelişimine 
katkıda bulunmak için kurulmuştur. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına kayıtlı “Raintec, 
Gar, Veryflon, Tecno Depot, Marifetli, Lubiana, Krc nesilden nesile size ve sevdiklerinize, Key Ar Si, 
Brc ve Bcr” markaları, 34 KRC 44 plakalı 2015 model Ford Transit Minübüs, İstanbul İli, Beylikdüzü 
İlçesi, Yakuplu Bölge, 528 ada, 1 parsel, 2.415,32 m2 yüzölçümlü, 969/57517 paylı, “arsa-fuar cad. 
no:6” vasıflı, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Büyükçekmece 1. Bölge-Kumburgaz Bölge, 516 ada, 1 
parsel, 7.431,92 m2 yüzölçümlü, 29/800 paylı, “arsa-mecidiyeli” vasıflı, Malatya İli, Kale İlçesi, 
Malatya-Kale-Akuşağı Bölge, 102 ada, 33 parsel, 614,84 m2 yüzölçümlü, 1/2 paylı, “bahçe” vasıflı 
taşınmaz ile 80.000 TL.- (SeksenbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETİM KURULU : Arif KARACA, Hanife KARACA, Mustafa KAÇAR, Şaban 
KIZILDAĞ, Yeter DİRİKOĞLU. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakıf tarafından kurulacak olan KARACA Anadolu Mutfak 
Kültürü Müzesi ve Rekreasyon Merkezi’ne devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 7162/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat 
Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, 
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve 

Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir. 
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FAKÜLTE: İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
BÖLÜM: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora diplomasına sahip olmak, 

İngiliz Edebiyatı bünyesinde kadın yazarların eserleri, biyografı çalışmaları ve 19. yüzyıl kültürü 
hakkında çalışmalar yapmış olmak, 18. ve 19. yüzyıl İngiliz Edebiyatı ve eleştirel kavramlar ile ilgili 
dersler vermiş olmak, İngiliz Edebiyatı konularında  uluslararası saygınlığa sahip dergilerde makale, 
uluslararası kitaplarda kitap bölümü veya uluslararası kitap sahibi olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler Bilimler ve 
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara 

 7126/1-1 
—— • —— 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 
Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde 
aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne tam gün 
statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile 
birlikte: 

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt 
dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf, 
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel 

yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı,  
bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden 
başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Hukuk Fakültesi 
Dekanlığından öğrenilebilir. 

FAKÜLTE: Hukuk  Fakültesi 
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi  
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR: Kamu hukuku Alanında doktora yapmış olmak. Anayasa Hukuku 

alanında çalışmış, ulusal ve uluslararası dergilerde  akademik yayın yapmış olmak. Yabancı dilde en az 
3 yayın yapmış, ulusal ve uluslararası akademik konferanslarda tebliğ sunmuş olmak. İngilizce, 
Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerinden  en az birini iyi derecede biliyor olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 
06800, Bilkent Ankara 7127/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Adli Sicil Belgesi, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli 

Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.) 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 
az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 
gerekir.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi  

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği, Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği, Yabancı Diller Sekreterliği, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni 
Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 21.06.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.07.2022  
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 07.07.2022  
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 18.07.2022 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20.07.2022 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞARTI ALES DİL 

REKTÖRLÜK 
YABANCI 
DİLLER 

BÖLÜMÜ 

ÖĞRETİM 
GÖREVLİSİ 

1 

İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, 
İngilizce Öğretmenliği 
alanlarından birinde lisans ve 
tezli yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. 

SÖZ/SAY/ 
EA 70 

85 
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MÜHENDİSLİK VE 

DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

İNŞAAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 

İnşaat Mühendisliği lisans 

mezunu olmak. İnşaat 

Mühendisliği anabilim dalında 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. İnşaat Mühendisliği 

anabilim dalında Doktora 

yapıyor olmak. 

SAY/70 50 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

UÇAK 

TEKNOLOJİSİ 

ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ 
1 

Uçak Mühendisliği, Havacılık 

ve Uzay Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Uçak Gövde 

Motor Bakım, Uçak Elektrik-

Elektronik, Havacılık Bilimi ve 

Teknolojisi, Pilotaj, Elektronik 

Mühendisliği Bölümlerinin 

Birinden lisans mezunu olup, 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. 

SAY/70 --- 

    7005/1/1-1 
—— • —— 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 
Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Adli Sicil Belgesi 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
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Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 
için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş 
bellek ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın 
Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 21.06.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 05.07.2022 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN 
KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞARTI 

MÜHENDİSLİK VE 

DOĞA BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

PROFFESÖR 1 

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. 

İKTİSADİ, İDARİ VE 

SOSYAL BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

SİYASET BİLİMİ VE 

KAMU YÖNETİMİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Lisans, yüksek lisans ve 

doktorasını Sosyoloji anabilim 

dalında tamamlamış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

BESLENME VE 

DİYETETİK 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Doktorasını Beslenme ve Diyetetik 

alanında tamamlamış olmak. 

SANAT, TASARIM VE 

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK SANATLARI 

PROFESÖR/ 

DOÇENT 
1 

Gıda Bilimleri Mühendisliği, Gıda 

Bilimi ve Teknolojisi, Turizm 

alanlarından birinden Doçentliğini 

almış olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

REKREASYON 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

2 

Rekreasyon ya da Beden Eğitimi ve 

Spor alanında Doktora yapmış 

olmak. 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

Doktora yapmış olmak. Spor 

Yönetimi konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

    7005/2/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili 
Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 2547 sayılı 
Kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak 
sundukları dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesi 
ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

Doçent kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı başvurular ise 
https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar başvurdukları 
anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, 
yayın listesi ve yayınlardan oluşan bir takım dosyayı Personel Daire Başkanlığına 
göndereceklerdir. 

GENEL AÇIKLAMALAR 
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 
ibraz edeceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 
yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile 
İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından 
ulaşabilirsiniz. 

İlan 

No 
Birimi Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Açıklama 

490 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

İç Hastalıkları Profesör 1 1 

Tıbbi Onkoloji alanında 

doçentliğini almış olmak ve 

mide kanserli hastalarla ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 

491 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili 

Tıp 

Bilimleri 

Çocuk 

Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Çocuk gastroenteroloji bilim 

dalında doçentliğini almış 

olmak ve fekal elastaz 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

 Toplam 2  

İlgililere duyurulur. 6968/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 7152/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İklim Değişikliği Başkanlığı Hizmet Birimleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

–– Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2

Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

–– Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların

Akreditasyonu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/19673 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/5/2022 Tarihli ve 2018/23854 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 3, 6 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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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