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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
SPOR KULÜPLERİ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTER
VE KAYITLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, spor kulüpleri ve üst kuruluşlar tarafından tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının
faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüplerini ve üst kuruluşları
kapsar.
(2) Halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Yönetmelikte halka açık spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının
halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda
farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor
kulüpleri hakkında uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor
Federasyonları Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve 12 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920

İçindekiler 204. Sayfadadır.
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Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
ç) Sezon: Spor federasyonları tarafından belirlenen tarih aralığını,
d) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da
spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre
kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,
e) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,
f) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin
verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,
g) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip
federasyonları,
ğ) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla
Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,
h) Spor kulübü yöneticisi: Spor kulübü yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulunca
kendisine spor kulübünün yönetimi veya temsili görevi verilmiş gerçek veya tüzel kişi ile bu
tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişi temsilciyi,
ı) Üst kuruluş: Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin oluşturduğu tüzel kişiliği
bulunan federasyonları ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
i) Yönetim kurulu: Spor kulübü yönetim kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar
Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 5- (1) Spor kulüpleri iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini
ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede
spor kulüplerinin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur.
Spor kulüplerinin faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
Defter tutma ve konsolide finansal tablo hazırlama esasları
MADDE 6- (1) Spor kulüpleri 6102 sayılı Kanun uyarınca ve 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununa uygun şekilde işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre
defter tutarlar. Ancak, bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi
bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına
göre defter tutmaları zorunludur.
(2) Bünyesinde ticari işletme, iştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran
spor kulüplerinin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda yer alan ilgili
hükümler saklı kalmak kaydıyla spor faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderleri, Türkiye
Muhasebe Standartlarına ve aşağıdaki esaslara uygun şekilde hazırlanacak konsolide finansal
tablolarında raporlanır:
a) Konsolidasyona tabi tutulacak spor kulübü, ortaklık ve şirketlerin konsolide edilecek
finansal tabloları hazırlanırken, benzer koşullardaki benzer işlemler ve olaylar için yeknesak
muhasebe politikaları kullanılması gerekir. Konsolide finansal tablolara dahil olan spor kulübü,
ortaklık veya şirketlerin finansal tablolarının, benzer işlemler ve benzer koşullardaki diğer
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olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak hazırlanmış olması durumunda, grubun
muhasebe politikalarıyla uyum sağlayabilmek için konsolide finansal tabloların hazırlanması
sırasında gruba dahil olan söz konusu spor kulübü, ortaklık veya şirketlerin finansal tablolarında
gerekli düzeltmeler yapılır.
b) Düzeltme yapılamayan farklılıklarla ilgili konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklamalara yer verilir.
Tutulacak defterler
MADDE 7- (1) Spor kulüpleri aşağıda yazılı defterleri tutarlar:
a) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Spor kulübüne üye olanların kimlik bilgileri, üyeliğe giriş ve
çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla
gelen veya giden evrak çıktısı alınmak suretiyle saklanır, bu türdeki evraka da tarih ve sıra
numarası verilir.
4) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü
ile kayıt işlemleri 213 sayılı Kanun ile bu Kanunun Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yürütülür.
5) Bu bentte sayılan defterlerden yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri, bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak şartı ile elektronik ortamda tutulmalarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde, diğer defterler ise Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak
elektronik ortamda da tutulabilir.
b) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde kayıtlı defterleri işletme hesabı
esasına göre defter tutan spor kulüpleri de tutarlar.
2) İşletme Hesabı Defteri: Spor kulübü adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve
düzenli olarak bu deftere işlenir.
3) Demirbaş Defteri: Spor kulübünün demirbaş eşyası bu deftere alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
4) Borç-Alacak Defteri: Borç ve alacakların doğduğunda ve sona erdiğinde kaydedildiği
defterdir. Bu defter Ek-1’de gösterilen şekilde borçlar ve alacaklar şeklinde iki kısımdan oluşur.
Borç veya alacak doğduğunda defterin ilgili kısmının sol tarafına, sona erdiğinde sağ tarafına
kayıt yapılır.
(2) Bu maddede yer alan defterler Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar
kullanılarak elektronik ortamda da tutulabilir.
(3) Bu maddedekilerin dışında spor kulüpleri ihtiyaç duyacakları diğer defterleri kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne tasdik ettirmek suretiyle tutabilirler.
Kayıt usulü
MADDE 8- (1) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar,
harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilir.
(2) Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli
olarak yapılır.
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(3) Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değişiklikler yapılamaz.
(4) Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların
elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının
ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri kıyasen uygulanır.
(5) Elektronik ortamda spor kulübü tüzel kişiliği adına teşekkül eden belgelerden erişim
yetkisi çerçevesinde yararlanılır. Spor kulübü yöneticisinin izni alınmak kaydıyla erişim yetkisi
bulunmayan belgelerden yararlanılabilir. Ancak bu halde izin verilen kişinin ve izin verilme
gerekçesinin yazılı olması zorunludur.
(6) Karar defterinin sayfa sonunda imza için bırakılan bölümü hariç defterlerin satırları,
çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten koparılamaz. Tasdikli form veya sürekli form yapraklarının sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz.
(7) Spor kulüplerine ait belgeler, kaydedildikleri defterdeki kayıt sırasına uygun olarak
numaralandırılır ve dosyalanarak saklanır.
Kayıt zamanı
MADDE 9- (1) İşlemler, defterlere günlük olarak kaydedilir. Ancak;
a) İşlemlerin, işin hacmine ve gereklerine uygun olarak muhasebe düzeni ve güvenliğini
bozmayacak bir süre içinde kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtlar on günden fazla geciktirilmez.
b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve
parafını taşıyan belgelere dayanarak tutan spor kulüplerinde, işlemlerin bunlara kaydedilmesi,
deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, işlemlerin esas defterlere kırk beş günden
daha geç intikal ettirilmesine imkân vermez. Spor kulübü defterlerinin denetim amacıyla istenmesi halinde, kırk beş günlük sürenin dolması beklenmeden kayıtların işlenmesi zorunludur.
Hesap dönemi
MADDE 10- (1) Spor kulüplerinde hesap dönemi kural olarak bir takvim yılıdır. Hesap
dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan spor kulüplerinde hesap dönemi
kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
(2) Konsolidasyonun gerekli olduğu hâllerde spor kulübü bünyesinde konsolide olanlardan en yüksek harcamaya sahip olanın hesap dönemi spor kulübünün de hesap dönemi olarak
kabul edilir.
(3) Spor kulübüne bağlı bir veya daha fazla spor anonim şirketi varsa konsolidasyon
spor kulübü bilançosunda yapılır. Bu durumda hesap dönemi olarak spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır. Spor kulübüne bağlı birden fazla spor anonim şirketi
bulunması hâlinde, spor kulübü bilançosunda en yüksek harcamaya sahip spor dalında faaliyet
gösteren spor anonim şirketinin hesap dönemi spor kulübüne de uygulanır.
(4) Talepte bulunmaları halinde, spor kulüplerinin vergi kanunları uyarınca defter tutma
yükümlülüğü bulunan iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere farklı tarihleri kapsayan hesap dönemini kullanmalarına Bakanlıkça izin verilebilir.
Defterlerin tasdiki
MADDE 11- (1) Spor kulüpleri bu Yönetmelikte geçen ticari defterlerini, 213 sayılı
Kanun ile 6102 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik ettirirler.

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

(2) Elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte yazılı
diğer defterler ise kullanılmaya başlanmadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir.
Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.
(3) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Spor kulübünün adı,
sicil numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi,
tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren ve şekli Ek-2’de belirtilen elektronik ortamda tutulan Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç
sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.
(4) Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.
(5) İl müdürlüğü, tasdikini yaptığı defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutulan
Ek-3’te yer alan Tasdik Defterine kaydeder.
Gelir ve gider belgeleri
MADDE 12- (1) Spor kulüplerinin gelirleri, alındı belgesi ile tahsil edilir. Spor kulübü
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
(2) Spor kulübü giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
harcama belgeleri ile yapılır. Ancak 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gider
pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-4’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
(3) Spor kulüpleri tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri Ek-5/A veya Ek-5/B’de yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi,
kurum veya kuruluşlar tarafından spor kulüplerine yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri
ise Ek-6’da yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
(4) Bu maddede belgeler; Ek-4, Ek-5/A, Ek-5/B ve Ek-6’da gösterilen biçim ve ebatta,
müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından
meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak
form veya sürekli form şeklinde, spor kulüpleri tarafından bastırılır. Form veya sürekli form
şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Ayni bağış alındı belgeleri
Ek-6’da belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen bu belgeler Bakanlık bilişim sisteminde muhafaza edilir.
(5) Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri
tarafından spor kulübünün bulunduğu il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim
Bakanlık bilişim sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.
Saklama süresi
MADDE 13- (1) Karar ve üye kayıt defterleri, ödüller, beratlar, madalya bilgileri ve
benzeri devamlı niteliği haiz kayıtları devamlı surette; spor kulüpleri tarafından tutulması ve
saklanması zorunlu olan hesap ve belgeler, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak
üzere, diğer kayıt ve belgeler ise kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun
olarak on yıl süreyle saklanır.
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Belgelerin korunması
MADDE 14- (1) Spor kulübü yöneticileri;
a) Ellerinde bulundurdukları her türlü belgenin yangın, hırsızlık, rutubet, sıcaklık, su
baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşeratın tahribatına karşı korunmasından ve mevcut asli
düzenleri içerisinde muhafaza edilmesinden,
b) Elektronik ortamda teşekkül eden ve/veya depolanan belgeler için her türlü afet,
siber saldırı, yazılım veya donanım kaynaklı veya olası diğer tehdit ve risklere karşı gerekli
güvenlik önlemlerinin alınması ve olası belge kayıplarının engellenmesi amacıyla felaket kurtarma planlaması yapılması ve yürütülmesi ile yedekleme ünitelerinin tesis edilmesinden,
sorumludur.
Defterlerin kaybolması
MADDE 15- (1) Spor kulüpleri tarafından tutulan defter veya belgelerin kaybolması,
çalınması, okunamayacak duruma gelmesi veya yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir afet
nedeniyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması durumunda, spor kulübü yöneticisi
zıyaın öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde zayi belgesi almak için spor kulübü merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemesine başvuru yapar ve neticesinden il müdürlüğü yazılı
şekilde bilgilendirilir.
İşletme hesabı tablosu
MADDE 16- (1) İşletme hesabı esasına göre kayıt tutan spor kulüpleri tarafından, gelir
ve gider işlemlerini tasnif etmek amacıyla başta işletme hesabı defteri olmak üzere diğer defter
ve kayıtlarıyla uyumlu şekilde yılsonlarında (31 Aralık) Ek-7’de gösterilen biçimde İşletme
Hesabı Tablosu düzenlenir.
Bilanço esasına göre raporlama
MADDE 17- (1) Bilanço esasına göre defter tutan spor kulüplerinin Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı (Kurul Kararı)’nın 3 üncü maddesine göre:
a) Kurul Kararında yer alan ekli listede yer almaları halinde finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS),
b) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almaması halinde ise finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’nin esas alınabilmesi saklı kalmakla birlikte
Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS),
esas alınır.
(2) Kurul Kararı uyarınca TMS uygulama kapsamına dahil olmayan spor kulüplerinin
finansal tablolarının hazırlanmasında Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alındı Belgeleri
Alındı belgelerinin biçimi
MADDE 18- (1) Spor kulübü gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Ek- 8’de
gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri
ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen
ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli
kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret
olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe
evrakı arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 7

(2) Alındı belgeleri Ek-8’de belirtilen bilgileri içermek koşuluyla Bakanlıkça oluşturulan veya izin verilen yazılımlar kullanılarak elektronik ortamda da düzenlenebilir. Düzenlenen
bu belgeler Bakanlığın elektronik sisteminde muhafaza edilir.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü
MADDE 19- (1) Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, spor kulübü yöneticisi tarafından kontrol edilir. Kontrolde
hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı
belgeleri, matbaadan spor kulübü yöneticisi tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
(2) Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün
içinde basımevleri tarafından il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim Bakanlık bilişim sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapılabilir.
(3) İl müdürlükleri, basımevleri tarafından bildirilen alındı belgeleri ile ilgili bilgileri
kontrol eder ve ilgili spor kulübü ve basımevinin adını, alındı belgesi ciltlerinin adedini, başlangıç ve bitiş numaraları ile seri numaralarını Ek-9’daki Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterinin bir satırına kaydeder.
(4) Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgeleri de başlangıç ve bitiş numaraları elli asıl ve elli koçan yaprağını ihtiva edecek şekilde gruplandırılarak bu maddede belirtilen usule göre kaydedilir ve kullanılır.
(5) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri elektronik ortamda da tutulabilir.
Alındı belgelerinin saklanması
MADDE 20- (1) Spor kulüp yöneticisi alındı belgelerinin spor kulübü adına para toplamaya yetkili kişilere tesliminden, boş ve kullanılmış alındı belgelerinin usulüne uygun şekilde
saklanması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Alındı belgelerinin görevliler arasında devir teslimi tutanakla yapılır.
(2) Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin
kullanılmayan yaprakları tespit edilerek spor kulübü adına para toplamaya yetkili kişiler ve
spor kulübü yöneticisi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi
ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle
ve görünebilecek şekilde İPTAL yazılarak bir daha kullanılmaz.
Alındı belgelerinin kullanımı
MADDE 21- (1) Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara
imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır.
(2) Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız şekilde doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak
verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa hatalı belge yaprağı,
ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine İPTAL ibaresi yazılıp her ikisi
koparılmadan ciltte bırakılır.
(3) Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığıyla doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir.
(4) Bu Yönetmelikte öngörülen alındı ve harcama belgeleri, eklerdeki örneklerinde gösterilen belgelerdeki tüm bilgilerin eksiksiz doldurulması ve ilgili kişilerce imzalanması suretiyle
düzenlenir.
Yetki belgesi
MADDE 22- (1) Spor kulübü adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık
kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-10’da yer alan Yetki Belgesi spor kulübü
tarafından iki nüsha düzenlenerek, spor kulübü başkanı tarafından onaylanır.
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(2) Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok yönetim kurulu görev
süresi ile sınırlı olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki
belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması,
ölümü, işine veya bu görevine son verilmesi, spor kulübünün kendiliğinden sona erdiğinin
tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin spor kulübü
yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur.
(3) Gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
Gelirlerin teslim edilmesi
MADDE 23- (1) Spor kulübü adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri parayı on beş iş günü içerisinde spor kulübünün banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsil
edilen paranın 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca bankalar ile finansal kuruluşlar
veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması zorunlu ödeme tutarını
geçmesi halinde bu paranın en geç iki iş günü içinde spor kulübünün banka hesabına yatırılması
zorunludur.
(2) Spor kulübünün kasasında bulundurulabilecek para miktarı güncel ihtiyaçlar dikkate
alınarak yönetim kurulunca belirlenebilir.
Ödeme ve tahsilatın banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu
MADDE 24- (1) Spor kulüpleri adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatın
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilindeki
parasal sınırlar uygulanır.
(2) 213 sayılı Kanunun idari para cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır.
(3) Bu maddede belirtilen şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatın varlığı veya başka
bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz.
(4) Spor kulüpleri adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatın spor kulüplerinin defter ve kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Üst kuruluşlar
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümleri üst kuruluşlar hakkında kıyasen uygulanır.
Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
MADDE 26- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü
alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılabilir.
(3) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri valilikler ve il müdürlükleri
aracılığıyla yürütebilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce spor kulüpleri
tarafından kullanılan tasdike tabi defter, kayıt ve belgeler kalan sayfaları bitinceye kadar kullanılmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI
EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/23)
MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki
olarak son tamamlanma tarihi 1/11/2022’dir.”
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/25)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/24)
MADDE 1- 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’in geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2020-2021 başvuru dönemindeki yatırım projelerinin fiziki
olarak son tamamlanma tarihi 1/11/2022’dir.”
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2022/7)
MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı
Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
“60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)”
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10510

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

10521

—— • ——
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10628
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Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10629

—— • ——
Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10686
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
2 ADET BEYAZ RENK MOBİL MUTFAK DORSESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Belediyeler Birliği ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2 adet beyaz renk
mobil mutfak dorsesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın
alınacaktır.
1. İHALE

EVRAKI

BEDELLİDİR.

BEDEL

EK

ŞARTLAR

LİSTESİNDE

BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
şartname bedelini (130.-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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim
bilgileri (e-posta ve KEP dahil ) yazılacaktır.
4. Teklifler, 22.09.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
6. İhale konusu aracın tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
7. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8. 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.
9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
TALEP TAKİP NO

: BSV2F0PEBZ

İHALE KAYIT NUMARASI : 2022/889337
10631/1-1
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100 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR TİP-1 VE 300 ADET TAŞINABİLİR
BİLGİSAYAR TİP-2 SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi
Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 100 adet Taşınabilir Bilgisayar Tip-1 ve 300 adet Taşınabilir
Bilgisayar Tip-2 Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo veya
Asus markalarından birine 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 şartname, marka, 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, 16.09.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te 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
Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo veya Asus markalarından birine 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 Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
Talep Takip No: BS42CZYP93
10638/1-1
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2 ADET VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi
Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 2 adet Veri Depolama Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve teknik şartnamesinde belirtilen markalardan birine 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, teknik şartnamesinde istenilen markalardan biri 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, 13.09.2022 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
teknik şartnamesinde istenilen markalardan birine 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: BSU2Z7DAV3
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1.500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi
Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 1.500 adet masaüstü bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine ve Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo veya Asus markalarından birine 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 şartname, marka, 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, 16.09.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te 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
Dell, Fujitsu, Hp, Lenovo veya Asus markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı gün bir tarihte 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 Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
Talep Takip No: BSMMY6N303
10650/1-1
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3 KALEM BASKI KÂĞIDI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı Deniz
Basımevi Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem baskı kâğıdı, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi
Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve ek hususlarına uygun şekilde, ihale ek şartları
listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel

Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı sair
ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka
hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.
2- Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki
zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN
FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik
şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten
yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3- Teklifler 16.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin

marka, model ve menşei teklif

mektuplarında belirtilecektir.
5- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi
gereğince istisna kapsamındadır.
6- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
10651/1-1
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96.000 TON PANCARIN KARAYOLU İLE NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
2022/2023 Kampanya Döneminde Ilgın ve Yozgat Şeker Fabrikalarına bağlı 4 kısımdaki
15 kantardan Susurluk ve Yozgat Şeker Fabrikalarına toplam 96.000 Ton pancarın karayolu ile
nakliye işi hizmeti Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İKN

: 2022/906107

1- İdarenin

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi

: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi

: -

2- İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2022/2023 Kampanya Döneminde Ilgın ve Yozgat Şeker
Fabrikalarına bağlı 4 kısımdaki 15 kantardan Yozgat ve
Susurluk Şeker Fabrikalarına toplam 96.000 Ton
pancarın karayolu ile nakliye işi hizmeti

b) Teslim yeri

: Susurluk ve Yozgat Şeker Fabrikaları

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 20.09.2022 tarihi, saat 10.00

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14

06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı, KDV dahil 200,00 TL. (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler 20.09.2022 tarihi, saat 10.00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100)
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
10683/1-1
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PANCAR KUYRUĞU SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızda Tahmini 12.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü ile İhale
Edilecektir.
1-İdarenin
a) Adresi

: Ayaş yolu 18.Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası-e posta : Tel: 0312 293 44 00 – Faks: 0312 243 90 78
2-İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Tahmini 12.000 Ton Pancar Kuyruğu Satışı İhalesi

b) Yapılacağı yer

: Ankara Şeker Fabrikası

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Ankara Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 19.09.2022 Pazartesi Günü, Saat 14:00

4-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 295,00- TL
(Y.İkiyüzdoksanbeşTL) karşılığı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18. Km
Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir.
4.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.3.Teklifler en geç 19.09.022 Pazartesi Günü, Saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki
gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)
5-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
6-Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenecektir.
7-Diğer Hususlar
7.1.İhale gün ve saatinde yeniden teklif alınması (açık arttırma ve/veya pazarlık
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir.
7.2.Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10601/1-1
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30.000 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMET ALIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2022/2023 Kampanya Döneminde Fabrikamızda 30.000 Ton Yaş Pancar Posasının
Paketlenmesi Hizmeti işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2022/896394
1-İdarenin
a) Adı ve adresi

: Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri Mah.
Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :burdurseker@turkseker.gov.tr
2-İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Burdur Şeker Fabrikasında, 2022/2023 kampanya
döneminde 30.000 ton yaş pancar posasının, mobil tip,
silindirik formda streçlenmiş balya silajı yapım esasına
göre çalışan Yaş Pancar Posası Paketleme Makineleri
ve 1000 kg’lık vakumlu paketleme makineleri ile
paketlenmesi, yapılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi, stoklama alanına taşınması, istiflenmesi,
stoklama sahasından satılan paketlerin alıcı araçlarına
yüklenmesi işidir.
b) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 80 takvim
günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 19/09/2022 Pazartesi Günü Saat 14:30
4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 250,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5-Teklifler 19/09/202 Pazartesi Günü Saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale
gün ve saatinde (19/09/2020 Pazartesi Günü Saat 14:30) yeniden teklif alınması (açık eksiltme
ve/veya pazarlık yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin
Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin
bulunmaması halinde verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul
edilecektir.
6-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
10557/1-1
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI
İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2022/2023 kampanya döneminde Fabrikamızda Yaş Pancar Posası Paketleme
Makinesinin Hizmet Alımı ile Çalıştırılması işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
İhale Kayıt Numarası

: 2022/ 900063

1- İdarenin
a) Adresi

: Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası : 0266 86519 40 (4 Hat) - 0 266 865 26 04-05
c) Elektronik Posta Adresi

: susurlukseker@turkseker.gov.tr

2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 40.000 ton (1.000Kg’lık), 5.000 ton (25 Kg’lık) Toplam
45.000 ton (tahmini) yaş pancar posasının paketlenmesi,
depolama

alanına

taşınması,

nakliye

araçlarına

yüklenmesi işidir.
b) Yapılacağı Yer

: Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi

: Fabrikamızın 2022/2023 pancar kampanya dönemi

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati

: 23/09/2022 Cuma günü, saat 14:30

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV.
Dahil) 200,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim
günü olmalıdır.
11- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
10643/1-1
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İŞARET LAMBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İşaret Lambası 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 Yönetmeliğinin 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 4000 - 0372 259 1900
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve
Satın Alınabileceği Yer
: 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi
Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.)
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi
Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125
ZONGULDAK
e) Elektronik Posta Adresi
: ttk@taskomuru.gov.tr
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin
a) Dosya No
: 2242031
b) İKN
: 2022/885808
c) Niteliği, Türü, Miktarı
: 1 kalem (35 adet) İşaret Lambası
ç) Teslim Yeri/
İşin Yapılacağı Yer
: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü (Yerli İstekliler)
Sözleşmede belirtilecek olan sipariş şartlarına bağlı
olarak uluslararası teslim şekillerinin öngördüğü teslim
yeri(Yabancı İstekliler)
d) İşe Başlama Tarihi
: Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri
başlayacaktır. (Yerli İstekliler)
Sözleşmenin İmzalanmasını müteakip teslim süreleri
başlayacaktır.(Yabancı İstekliler)
e) Teslim Tarihi/İşin Süresi
: 120 takvim günü
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati
: 04.10.2022 Salı günü saat 15.00
c) Şartname Bedeli
: 150,00 TL
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde
Uygulanacak Kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
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
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari
şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar,
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini
tevsik eden belge,
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde,
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı)
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
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
- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılarak
teklif ile birlikte verilecektir.
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- Yüklenici firma tarafından teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun
olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;
a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından
tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi
itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen
akredite kuruluşun yazısı)
b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük
olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi
vb.) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır.
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır.”
8- Bu ihale kısmi teklif verilemeyecektir.
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı 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: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini
sunması zorunludur.
Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.
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.
10508/1-1

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 95

53 ADET MAKAS FERŞİ İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/866392
1-İdarenin:
a) Adresi
: İstasyon Caddesi No: 1 58030 - Merkez / SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 0 346 222 23 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 53
Adet Makas Ferşi Hizmet Alımı işi. (Kayseri-Sivas-Erzurum ve Kars Arasındaki Muhtelif
İstasyonlar) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
3-Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4-Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosuna (3 kat, 325
nolu oda) 27/09/2022 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)
5-İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosunda
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale
doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 300,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale
Komisyon Bürosundan temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10579/1-1
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556 ADET ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI YAPTIRILMASI İÇİN
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2022/890658
1-İdarenin:
a) Adresi
: İstasyon Caddesi No: 1 58030 - Merkez / SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 0 346 222 23 14
c) Elektronik Posta Adresi
: 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr
2-İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 556 Adet Alüminotermit ray kaynağı
yaptırılması hizmet satın alınması işi. (Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum ve Kars arasındaki
muhtelif istasyonlarda yapılacaktır)
3-Yukarıda belirtilen hizmet alımı Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4-Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosuna (3 kat, 325
nolu oda) 27/09/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda
belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)
5-İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Bürosuna
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale
doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 200,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale
Komisyon Bürosundan temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10580/1-1
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Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2, 30004 ada 3, 30006
ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerde bulunan toplam 49.878,72 m2 arsa 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Taşınmazlara ait
detaylar şöyledir:
Taşınmaz Bilgi

Alanı (m2)

Emsal

Fonksiyonu

Durumu

30.004 Ada / 3 Parsel

21.336,72

1.80

Konut

İşgalli

30.004 Ada / 2 Parsel

3.435,11

1.80

Konut

İşgalli

30.006 Ada / 2 Parsel

10.378,77

2.0

M1 (Merkezi İş Alanları)

İşgalli

30.007 Ada / 1 Parsel

14.728,12

2.0

M1 (Merkezi İş Alanları)

İşgalli

2-Muhammen Bedeli, geçici teminat ve ihale tarih saati
Taşınmaz Bilgi

Alanı m2

Muhammen Bedel Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale
Saati

Dokuzçeltik Mahallesi

1 Taksit peşin

30004 ada 2, 30004
ada 3, 30006 ada 2 ve 49.878,72 m2 174.575.520,00 TL 5.237.265,60 TL
30007 ada 1 nolu

Ödeme Şekli

20.09.2022

10.00

kalanı ikişer ay
arayla 4 taksit

parseller

olarak

KDV MUAFTIR.
Ödemeler, toplamda beş eşit taksit halinde yapılması gerekmekte ve peşinat olan ilk
taksitin sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 7 gün içerisinde ödenmesi, kalan dört taksitin ise
yine sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ikişer ay arayla ödenmesi gerekmektedir.
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olup ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişinin 2 yıl
içerisinde inşaat çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl
uzatılabilecektir.
3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 20.09.2022
tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi
uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
4- İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi
5.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa,
isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza
beyannamesi
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6.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
7.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
8.Belediyemize borcu olmadığına dair belge
9.İhale dokümanı satın alındığına dair belge
5-Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 20.09.2022 tarihi saat 10:00’a kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne(Yenişehir
Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri
gerekmektedir.
6-İhaleye İlişkin Diğer Hususlar
5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesinde “Belediye, belediye meclisi kararıyla;
konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları,
rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını
yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine
karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir”
belirtilmektedir. Bu madde kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2021
Tarih ve 350 sayılı Kararı ile 21.04.2022 tarih ve 5498 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak
ilan edilmiştir.
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 7.12
hektar büyüklüğündeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında yer alan yapıların deprem riskine
karşı vatandaşın can güvenliğini sağlamak amacıyla yenilenmesi, yaşam kalitesi ve fiziksel
çevrenin iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi uygulaması
kapsamında İlimiz, Yenişehir İlçesi, Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2, 30004 ada 3, 30006 ada
2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerin satışı yapılacaktır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı
tamamında işgalli yapılar mevcut olup satış ile birlikte alıcı bu işgalli yapıları kaldırmakla
mükelleftir. Alıcı işgallerin kaldırılması, tahliyesi vb. hususlarda Yenişehir Belediyesinin
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herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve Yenişehir Belediyesinden herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağını kabul eder. Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi 30004 ada 2, 30004 ada 3,
30006 ada 2 ve 30007 ada 1 nolu parsellerdeki işgaller en geç 2 yıl içerisinde sonlandırılıp inşaata
başlanması gerekmektedir. Ancak bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl daha uzatılabilir. Bununla
birlikte Kentsel Dönüşüm Projesinin amacına ulaşılması için 21.04.2022 tarih ve 5498 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararının şartname ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen
alanda bulunan; 30009 ada 1 (Sağlık Tesis Alanı), 30009 ada 2 (Anaokulu), 30008 ada 1 (Park),
10 metre, 15 metre ve 24 metrelik imar yolları üzerinde bulunan mevcut yapıların 6 ay içinde
yıkılması ve hafriyatın temizlenmesi şartıyla satışa konu parsellerin satışı gerçekleştirilecek ve
tapu devri yapılacaktır.
7- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mesai saatleri
içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
10423/1-1

—— • ——
ARSALAR SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) ile aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde
satılacaktır.
Taşınmaz
Bilgi

Alanı m2

Muhammen
Bedel

Geçici Teminat Fonksiyonu Emsali İhale Tarihi

İhale

Üçkuyu
Mahallesi
1298 ada 2

Ödeme Şekli

Saati

1 Taksit peşin
16.854,51 58.990.785,00
m2

TL

1.769.723,55TL

Konut

0,90

27.09.2022

10.00

kalanı ikişer ay
arayla 4 taksit

nolu parsel

olarak

Üçkuyu
Mahallesi
1300 ada 2

1 Taksit peşin
22.717,15 79.510.025,00
m2

TL

2.385.300,75TL

Konut

0,90

27.09.2022

10.15

kalanı ikişer ay
arayla 4 taksit

nolu parsel

olarak

KDV MUAFTIR.
Ödemeler, toplamda beş eşit taksit halinde yapılması gerekmekte ve peşinat olan ilk
taksitin sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle 7 gün içerisinde ödenmesi, kalan dört taksitin ise
yine sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle ikişer ay arayla ödenmesi gerekmektedir.
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı olup ihaleyi kazanan gerçek/tüzel kişinin 2 yıl
içerisinde inşaat çalışmalarına başlaması gerekmektedir. Bu süre ilgili idarenin onayı ile 1 yıl
uzatılabilecektir.
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2- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen
tablodaki tarih ve saatlerde yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a
maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
3- İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1.Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4.Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi
5.Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa,
isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza
beyannamesi
6.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
7.İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
8.Belediyemize borcu olmadığına dair belge
9.İhale dokümanı satın alındığına dair belge
4-Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 27.09.2022 tarihine kadar yukarıda tabloda
belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğüne(Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri
gerekmektedir.
5- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mesai saatleri
içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
10422/1-1
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5 ADET TERASLI DEPO SATILACAKTIR
Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından:
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği
taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır.
Sıra
No

İşin Adı

Yüzölçümü

İhale
Saati

Tahmini Bedeli

Geçici
Teminatı

20/09/2022 Tarihinde Yapılacak İhaleler

1

Samanlı Mahalle 3543 ada
150 sayılı ve 160.118,10 m²
sahalı taşınmazdaki bağımsız
bölümlü depolardan C Blok 5
nolu bağımsız bölümdeki teraslı
deponun satışı işi

1.346 m²

10:00

20.190.000,00 TL 605.700,00 TL

2

Samanlı Mahalle 3543 ada
150 sayılı ve 160.118,10 m²
sahalı taşınmazdaki bağımsız
bölümlü depolardan C Blok 6
nolu bağımsız bölümdeki teraslı
deponun satışı işi

1.363 m²

10:05

20.445.000,00 TL 613.350,00 TL

27/09/2022 Tarihinde Yapılacak İhaleler

3

Samanlı Mahalle 3543 ada
150 sayılı ve 160.118,10 m²
sahalı taşınmazdaki bağımsız
bölümlü depolardan C Blok 7
nolu bağımsız bölümdeki teraslı
deponun satışı işi

1.279 m²

10:00

19.185.000,00 TL 575.550,00 TL

4

Samanlı Mahalle 3543 ada
150 sayılı ve 160.118,10 m²
sahalı taşınmazdaki bağımsız
bölümlü depolardan C Blok 8
nolu bağımsız bölümdeki teraslı
deponun satışı işi

1.307 m²

10:05

19.605.000,00 TL 588.150,00 TL

29/09/2022 Tarihinde Yapılacak İhaleler

5

Samanlı Mahalle 3543 ada
150 sayılı ve 160.118,10 m²
sahalı taşınmazdaki bağımsız
bölümlü depolardan C Blok 9
nolu bağımsız bölümdeki teraslı
deponun satışı işi

1.307 m²

10:00

19.605.000,00 TL 588.150,00 TL
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-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin, ihale tarih ve saatine kadar Destek
Hizmetleri Müdürlüğü İhale

Birimine kapalı zarf

içinde teslim edilmesi ve

Yıldırım

Belediyesine borcun olmaması gerekmektedir.
1-Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
2-Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
3-Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının
ibrazı
4-Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
5-Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
7-Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
8-Teklif Mektubu
10409/1-1

—— • ——
4 ADET E23000 TİPİ ELEKTRİKLİ BANLİYÖ TREN SETİNİN 1 YIL SÜREYLE
PERİYODİK BAKIMLARI, ARIZA TAMİRLERİ, SERVİSE HAZIRLAMA VE
TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No

: 2022/901261

1. İdarenin:
a) Adresi

: TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası

: 0312 309 05 15/71579 - 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi

: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı: 4 Adet E23000 Tipi Elektrikli Banliyö Tren Setinin
1(bir) Yıl Süreyle Periyodik Bakımları, Arıza Tamirleri, Servise Hazırlanması ve Temizlik hizmet
alımı işi.
3. İhalenin yapılacağı yer: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol
Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi
No:3 C Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE
4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
16/09/2022 günü saat 09:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı

1046

no.lu

oda

veya

TCDD

Taşımacılık

A.Ş.

resmi

web

sitesi

http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.
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7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve
Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 10 gün yayımlanacaktır.
10649/1-1

—— • ——
200 KW TEMSAN HİDROTEM ÜRÜNÜ TASARIMI HAZIR OLAN TÜRBİN
KISMI İÇİN MONTAJ DAHİL MAL ALIM İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den:
1. İKN NO: 2022/904495
2. 200 KW TEMSAN HİDROTEM ÜRÜNÜ TASARIMI HAZIR OLAN TÜRBİN
KISMI İÇİN MONTAJ DAHİL MAL ALIM İŞİ ihalesi yapılacaktır.
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle /
ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden
ücretsiz temin edilebilir.
4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif
mektuplarını, en geç 12 Eylül 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste bulunan
genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 /
3g/ Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır.
6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale
Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi
itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye
Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır.
10648/1-1

—— • ——
DÜZELTME İLANI
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:
21 Ağustos 2022 tarih ve 31930 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Veri Depolama
Sistemi ve İş İstasyonu Alımı (2022) (İKN:2022/817388)” ön yeterlik ilanının 2. maddesinin
d bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
d) Süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 180 (Yüzseksen) gündür.
İlan olunur.

10702/1-1
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünden:
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DEMİRKÖY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra

1

2

3

4

5

Miktarı

Boy
Deposu

(m)
İĞNEADA

Yapraklı

OİŞ

Dikili Ağaç

MACARA

Yapraklı

OİŞ

Dikili Ağaç

MACARA

Yapraklı

OİŞ

Dikili Ağaç

İNCESIRT

Yapraklı

OİŞ

Dikili Ağaç

İNCESIRT

Yapraklı

OİŞ

Dikili Ağaç

TOPLAM

19/09/2022

Saati

10:00

Yeri

E-SATIŞ

Parti

Muhammen

Geçici

Adet

m3/Ster/K

Sayısı

Bedeli TL

Teminat TL

6718

2146.183

1

972,00

62.583,0 0

1540

948.853

1

1.200,00

34.159,0 0

1029

684.716

1

1.268,00

26.047,0 0

910

924.819

1

1.744,00

48.387,0 0

1235

1446.767

1

1.998,00

86.719,0 0

1143

6151.338

5

7.182,00

257.895,

Cinsi

No

Tarihi

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde
görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş
sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’u ile vergi,
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya
kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde
aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40)
değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları,
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.
Bilgi için; Adres, Telefon ve Faks No:
Adres
: Hamdibey Mahallesi
Telefon : 0(288) 681 5018
Fax No : 0(288) 681 5470
10517/1-1

—— • ——
DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
SATILACAKTIR
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı: 2886
Bölge Müdürlüğü: Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Sındırgı OİM
İhale Tarihi: 12.09.2022 // İhale Saati: 14:00
İhale Yeri: https://esatis.ogm.gov.tr/
S.
Bölme P.
Muhammen Geçici Teminat
Şefliği
Cinsi
Adet m3/Ster
No:
No
No
Bedel (TL)
(TL)
İb. Dikili
1 Dedekıran
41
39 9416 4.238,339
1.452,00
184.622,00
Ağaç

TOPLAM:
9416 4.238,339
1.452,00
184.622,00
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR790001000
047114069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No
belirtilmelidir.
4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 ) - Süleyman GÜLER
10298/2-2
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AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ
SATILACAKTIR
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı

: 2886

Bölge Müdürlüğü : ÇANAKKALE OBM // İşletme Müdürlüğü: KEŞAN OİM

S.
No:

İhale Tarihi

: 12.09.2022 // İhale Saati: 14:00

İhale Yeri

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

Şefliği

1

KEŞAN

2

KEŞAN

3

KEŞAN

4

YAYLA

5

SAROS

6

KEŞAN

7

KEŞAN

Cinsi
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç

Bölme No

P.
No

Adet

m3/Ster

Muhammen

Geçici Teminat

Bedel (TL)

(TL)

129

76

25014

6.923,993

860,00

178.639,00

111

78

1990

649,911

854,00

16.651,00

109

79

3569

854,861

692,00

17.747,00

76

80

4317

712,606

700,00

14.965,00

219

325

5907

1.108,657

928,00

30.865,00

121/185

326

156

101,188

991,20

3.009,00

113/116

327

2496

980,340

844,00

24.822,00

328

4720

2.096,569

945,00

59.438,00

48169

13.428,125

122/124/208/
8

KORUDAĞ

İbreli Dikili

209/210/211/

Ağaç

212/213/
214
TOPLAM:

346.136,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: Ziraat Bankası Keşan Şb.
TR020001000105104597665001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak
istenen Parti No belirtilmelidir.
4) İrtibat için: 0284 714 10 36(126) - Seçkin BİÇEN
9886/2-2
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
SATILACAKTIR
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı

: 2886

Bölge Müdürlüğü : MUĞLA OBM // İşletme Müdürlüğü: Marmaris OİM
İhale Tarihi
Sıra
No

Şefliği

: 12.09.2022 // İhale Saati: 10:30

Cinsi

1

HİSARÖNÜ

2

HİSARÖNÜ

3

HİSARÖNÜ

4

HİSARÖNÜ

5

HİSARÖNÜ

6

HİSARÖNÜ

7

HİSARÖNÜ

8

HİSARÖNÜ

İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç

Bölme

P.

No

No

Adet

m³/Ster

Muhammen

Geçici

Bedeli

Teminat

TL

TL

129

1107

14659

9444,371

705,00

199.748,00

165

1115

15209

6191,196

670,00

124.443,00

149

1116

6501

2277,472

675,00

46.119,00

148

1117

10185

3507,402

650,00

68.394,00

164

1118

6494

5531,514

670,00

111.183,00

166

1119

9729

3228,903

710,00

68.776,00

127

1120

37805

7863,981

700,00

165.144,00

163

1121

14665

7940,195

700,00

166.744,00

115247 45985,034

5.480,00

950.551,00

TOPLAM

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Marmaris Hesap No:
TR82 0001 0002 0429698424 50 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak
istenen Parti No belirtilmelidir.
İrtibat İçin:
Adres

: Kemeraltı Mah. Atatürk Bulv. No: 16 Marmaris/MUĞLA

Telefon : 0(252) 41210 08
Fax No : 0(252) 412 83 74
9965/2-2
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
SATILACAKTIR
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı : 2886
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü : Sütçüler OİM
İhale Tarihi
: 12.09.2022 // İhale Saati: 10:00
Sıra
No
1
2

Şefliği

Cinsi

KARADAĞ
OİŞ
SÖĞÜTDAĞI
OİŞ
TOPLAM

İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç

Bölme
No

P.
No

Adet

m³/Ster

Muhammen
Bedeli TL

Geçici
Teminat
TL

87/86

88

2556

3.942,047

1.280,00

151.375,00

53

89

2291

2.126,956

1.740,00

111.027,00

4847

6.069,003

3.020,00

262.402,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR360001000
388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No
belirtilmelidir.
İrtibat İçin:
Adres
: Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA
Telefon : 0(246) 351 2020
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr
10064/1/2-2

—— • ——

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE
SATILACAKTIR
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğünden:
Kanun Kapsamı : 2886
Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü: Sütçüler OİM
İhale Tarihi
: 12.09.2022 // İhale Saati: 11:00
Sıra
No
1
2
3

Şefliği

Cinsi

SÜTÇÜLER
OİŞ
KESME
OİŞ
KESME
OİŞ
TOPLAM

İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç
İbreli Dikili
Ağaç

Bölme
No

P.
No

Adet

m³/Ster

Muhammen
Bedeli TL

Geçici
Teminat
TL

25

90

1551

2.104,892

1.475,00

93.141,00

207

91

2829

2.997,108

1.320,00

118.685,00

142

92

5191

4.349,333

1.320,00

172.234,00

9571

9.451,333

4.115,00

384.060,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.
2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr
adreslerinden temin edilmelidir.
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR360001000
388377180255001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No
belirtilmelidir.
İrtibat İçin:
Adres
: Birlik Mah. Atatürk Cad. No: 76 SÜTÇÜLER/ISPARTA
Telefon : 0(246) 351 2020
E-Posta : sutculerisl@ogm.gov.tr
10064/2/2-2
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YOL İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Mimar Sinan Mah. Baran Sk. No: 5 Kapaklı
Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası Kat: 3
Karaağaç-Kapaklı/ TEKİRDAĞ

2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı
yapım işi

b) Yapılacağı Yer

: Kapaklı/TEKİRDAĞ

c) İşe Başlama Tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin Süresi

: 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 97.970.000 TL
f) Geçici Teminatı

:

2.939.100 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 159 nolu Toplantı

Salonu Çankaya-ANKARA
b) Tarihi ve Saati

: 28/09/2022 - Saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, 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, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasında veya

Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Mimar Sinan Mah. Baran Sk.
No: 5 Kapaklı Belediyesi Karaağaç Ek Hizmet Binası Kat:3 Karaağaç-Kapaklı/TEKİRDAĞ
adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155
nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
10623/2-1
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait
altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Çalca OSB Mah. 2. Cad. No: 2 Merkez KÜTAHYA

2- İhale Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Küçük

Sanayi

Sitesi

Bölgesine

ait

yol,

atıksu,

yağmursuyu, içmesuyu, telekom ve YG-AG elektrik
şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi
b) Yapılacağı Yer

: Merkez/KÜTAHYA

c) İşe Başlama Tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin Süresi

: 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 77.147.500 TL
f) Geçici Teminatı

:

2.314.425 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve Saati

: 27/09/2022- Saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt
tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı
yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli
belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, 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, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154

1. Kat 155 nolu odasında veya

S.S. Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çalca OSB Mah. 2. Cad. No: 2
Merkez KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Yapı Kooperatifi Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
10575/2-2
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İÇMESUYU İSALE HATTI İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın
sorumluluğu altında yapılacak olan, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu isale
hattı inşaatı altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere
işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin Adresi

: Sivas-Erzincan Çevreyolu 7. Km II. Kısım 5.Cad.
10.sokak No:2 SİVAS

2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Demirağ Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu
isale hattı inşaatı altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer

: SİVAS

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en
geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.

d) İşin süresi

: 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 58.148.200 TL
f) Geçici Teminatı

:

1.744.446 TL

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer

: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı
Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati

: 21/09/2022- Saat 10:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile
varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.
B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
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4) İş Deneyim Belgesi.
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun
olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif
edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir.
İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu,
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis
ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde
belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.
5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit
kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra
bankalardan alınacak belge.
D)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan 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, 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, standart forma uygun belge,
E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 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.
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki
form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
K) İç Zarf.
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat
10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.
İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.
5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya
konsorsiyum) kabul edilmez.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya
Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Sivas-Erzincan Çevreyolu 7.
Km II. Kısım 5.Cad. 10.sokak No:2 SİVAS adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir.
11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
10552/2-2
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla
Öğretim Üyeleri alınacaktır.
ANABİLİM DALI/
BİRİMİ

BÖLÜMÜ

BİLİM DALI/

KADRO
UNVANI

PROGRAM
Tıp

Dahili Tıp

Radyoloji Anabilim

Dr. Öğr.

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Dalı

Üyesi

Tıp

Dahili Tıp

Çocuk Kardiyolojisi

Dr. Öğr.

Fakültesi

Bilimleri Bölümü

Anabilim Dalı

Üyesi

ADET

ARANAN
KOŞULLAR

1

1

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları
taşımak.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık
belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan
fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet
dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişliİstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
10499/1-1

—— • ——
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
22.08.2022 tarih ve 31931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki araştırma
görevlisi kadrosu ilanı İPTAL edilmiştir.
BÖLÜM/
FAKÜLTE

ANABİLİM

UNVANI

SAYI

AÇIKLAMALAR

DALI
İktisat/Ekonomi, İşletme, Maliye,
Ekonometri, Çalışma Ekonomisi veya
İşletme ve
Yönetim Bilimleri
Fakültesi

İslam İktisadi

Araştırma

ve Finans

Görevlisi

ilahiyat programlarından lisans mezunu
1

olmak. İslam Ekonomisi/İktisat ve Finans,
Katılım Bankacılığı, İslam Hukuku veya
İktisat ya da Finans alanlarında tezli yüksek
lisans/doktora yapıyor olmak.

İlan olunur.

10701/1-1
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 6 (altı) Sözleşmeli
Bilişim Personeli alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması
gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3
puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak
oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70,
yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)
Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana
doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava
çağrılacaktır.
POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU
İş Tanımı

Alınacak
Kişi Sayısı

Sınava
Çağırılacak
Aday Sayısı

Çalışma
Süresi

Aylık Brüt
Sözleşme Ücreti
Katsayı Tavanı

Proje
Geliştirme
Uzmanı

1

10

Tam
Zamanlı

2 katına kadar

İş Geliştirme
Uzmanı

1

10

Tam
Zamanlı

2 katına kadar

Analiz, Veri ve
Test Uzmanı

2

20

Tam
Zamanlı

2 katına kadar

Donanım ve Ağ
Destek
Sorumlusu

1

10

Tam
Zamanlı

2 katına kadar

Bilgi Güvenliği
Uzmanı

1

10

Tam
Zamanlı

2 katına kadar

Öğrenim Durumu
Genel Şartlar 1-(b)
veya 1-(c) bendinde
belirtilen bölümler
Genel Şartlar 1-(b)
veya 1-(c) bendinde
belirtilen bölümler
Genel Şartlar 1-(b)
veya 1-(c) bendinde
belirtilen bölümler
Genel Şartlar 1-(b)
veya 1-(c) bendinde
belirtilen bölümler
Genel Şartlar 1-(b)
veya 1-(c) bendinde
belirtilen bölümler

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli
bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
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üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/201228280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.
2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel
nitelikler arayabilir.
B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
b) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık
kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.
1- PROJE GELİŞTİRME UZMANI
• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
• Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
• Ulusal (TÜBİTAK, TÜSEB, Kalkınma Ajansı, Vakıflar, KOSGEB, vb.) ve Uluslararası
(Avrupa Birliği KOBİ fonları) fon programlarına yönelik proje başvurusu, sözleşme süreci ve
proje süreçlerinin yürütülmesi konularında deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
• Teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet hakları konularında
bilgi sahibi olmak,
• Microsoft Office, özellikle Excel ve PowerPoint programlarını iyi düzeyde kullanabilen,
• İş geliştirme yeteneğine sahip olmak,
• Proje Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
• Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
• Analitik düşünme yeteneği gelişmiş olmak,
• Takım çalışmasına yatkın olmak,
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olması,
• İyi iletişim kurabilen, dışa dönük, temsil yeteneğine sahip olmak.
2- İŞ GELİŞTİRME UZMANI
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
• Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
• MS Office programlarını ileri seviyede kullanabilen,
• ERP programlarının kullanımı konusunda tecrübeli,
• Sunum hazırlama kabiliyeti ileri seviyede olan,
• Planlama, koordinasyon, analiz ve raporlama becerilerine sahip,
• Sözlü ve yazılı iyi bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
• Diksiyonu düzgün, iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasında uyumlu,
• Analitik düşünme ve hızlı karar verme yeteneğine sahip,
• İş disiplini yüksek, öğrenmeye istekli olan,
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• Fotokopi, yazıcı, tarayıcı, telefon santrali gibi ofis araçlarını etkin olarak kullanan,
• Verilen görevler doğrultusunda, diğer birimler ile gerekli bilgi akışının sağlanması ve
takip edilmesi.
3- ANALİZ, VERİ VE TEST UZMANI
• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak,
• Minimum ilgili alanda 3 yıl deneyimli,
• Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine
hâkim,
• Çözüm ve Veri Mimarisi konusunda bilgili,
• Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olan, öğrenmeye istekli
• Devops süreçlerine hâkim,
• SQLSERVER, SQL bilen, veri analizi konusunda genel bilgisi olan,
• Araştırma, planlama ve takip yönü gelişmiş olan,
• Detay odaklı, problem çözme, analitik düşünme becerilerine sahip olan,
• Sonuç odaklı, kişisel ve takım hedefleri ile çalışma becerilerine sahip olan,
• Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli olan,
• İş gereksinimlerini toplayarak iş gereksinimlerine uygun olarak teknik gereksinimleri
belirlemek ve gereksinimleri dokümante etmek,
• Ürün tasarım ekibine şekillenmiş ihtiyaçların aktarımını sağlamak ve süreci birlikte
yürütmek,
• Agile/scrum veya waterfall prensiplerine adapte olarak uygulama geliştirme yaşam
döngüsünde görev almak,
• Geliştirme & Test ekiplerine destek olmak ve projenin zamanında çıkması için gerekli
yönetsel fonksiyonları yürütmek,
• UX ve usability standartları dikkate alınarak ekran tasarımlarını yorumlamak,
• Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi
belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme
ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,
• Kurum yazılım sistemleri veri desenini hazırlamak, güncel tutmak ve Kişisel Verilerin
Korunma Kanunu kapsamında gereksinimlerine göre işlevsel halde tasnif etmek,
• Proje kapsamındaki yazılım ve test süreçlerinin yönetilmesi sağlamak,
• Devam eden ihtiyaçların önceliklendirilmesi ve çözüm sürecini yönetmek,
• Projede değişiklik etki analizini yapmak.
4- DONANIM VE AĞ DESTEK SORUMLUSU
• Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
• Alanında minimum 3 yıl deneyim sahibi,
• Birim çalışanlarının yönetimi ve organizasyonunu yapmak,
• Birimden talep edilen işlerin Hizmet Düzeyi Anlaşması (SLA) sürelerini aşmadan
işlerin tamamlanarak kapanmasını organize etmek,
• Birim araçlarının ihtiyaçlarının (temiz olması, yakıt alınması, bakım takipleri vs.)
takibini yapmak ve kullanımını organize etmek,
• Bilgisayar/Projeksiyon/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,
• Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımını yapmak,
• Bilgisayar ve diğer donanımsal ürünlerin arızasını gidermek, garanti süresi içindeki
cihazları ilgili firmaya göndererek onarımını sağlamak garanti süresi bitmiş ve öz kaynaklarla
yapılamayan arızalar için bakım destek almak,
• Bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanımlarla ilgili teknik desteği vermek ve
verilmesini sağlamak,
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• Birimlerin iş ve işlemlerini sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için
gereken her türlü yazılımın kurulumunu yapmak ve yapılmasını sağlamak,
• Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemeleri gerçekleştirmek,
• Yazılım kurulumları, domaine alma ve son kullanıcı desteklerini vermek,
• Linux tabanlı işletim sistemleri ve programlarına destek vermek,
• Pardus ve Linux tabanlı sistemlere göç işlemlerindeki iş ve işlemleri gerçekleşmesine
destek olmak ve olunmasını sağlamak,
• Başkanlığımız birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması
durumunda destek vermek,
• Bina giriş-çıkış güvenlik ve tarama cihazları (detektör, X-Ray, kartlı giriş, turnike vb.),
plaka tanıma, bariyer, ses sistemleri ve diğer ilgili ekipmanların kurulum, bakım ve onarımının
takibi ve işler halde tutulmasını sağlamak,
• Info TV ve LED ekranlarının kurulum, bakım ve onarımının takibi ve işler halde
tutulmasını sağlamak,
• Ağ (network), telefon, kamera ve geçiş sistemlerinde ihtiyaç olan bağlantıların
gerçekleştirilmesi için ilgili birimlere yardımcı olmak,
• Hurdaya ayrılacak bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. malzemelerin için oluşturulan hurda
komisyonuna uzman üye göndermek; hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu
denetlemek,
• Hizmet içi periyodik eğitimlerle kurum çalışanlarının ve son kullanıcıların
kullandıkları sistemler hakkında bilinçlendirmek,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılmak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yürürlüğe konulan politika ve
prosedürlerin uygulanmasını sağlamak,
• Bilişim teknolojilerinin kullanılması, standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin
izlenmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
• Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme yapmak ve bunları raporlamak.
5- BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya
bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl
çalıştığını belgelemek,
• Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) konularında bilgi sahibi olmak,
• Herhangi bir alanda en az “Intermediate” seviyede Global Information Assurance
Certification (GIAC) eğitimi veya Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
eğitimi almış olmak ve belgelemek,
• Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP)
sertifikalarından birine sahip olmak,
• Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
• Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
• Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
• Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
• ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
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• UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
• Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
• Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına
sahip olmak,
• Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı
en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.
b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte
şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile
eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Başvuru Yeri: Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-Beşiktaş/
İstanbul
III. İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,
c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim
veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.)
e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü
(e-Devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP
veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya
yönetici tarafından onaylanmış belge.)
f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak
değerlendirilecektir.)
g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı
veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması
gerekmektedir.),
h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin
aslı veya onaylı örneği.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava
katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru
sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır.
b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,
bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
c) Sınava (sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve
saatleri ile sınav sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV TARİHİ VE YERİ
Yazılı sınav 07/10/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 07/10/2022
tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır.
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VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ;
a) Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun
olarak yukarıdaki “Özel Şartlar (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır.
VII. DEĞERLENDİRME
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla
puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday
asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması,
atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere
asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.
VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER
Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR
(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak
Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir
Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
IX. DİĞER HUSUSLAR
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde
sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları
olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
X. ÖNEMLİ TARİHLER
İlan Tarihi
: Resmî Gazete’de yayımlandığı gün
: Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra
15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir.
Sınav Tarihi
: 07.10.2022
Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 10.10.2022
10618/1-1
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve
Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme
sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri
ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti,
vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için),
Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı
örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent
ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında),
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri,
bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört)
takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör
başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları
gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
BİRİM

Sosyal ve
Beşerî
Bilimler
Fakültesi

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

Psikoloji Bölümü

Doktor
Öğretim
Üyesi

Psikoloji Bölümü

Doktor
Öğretim
Üyesi

Psikoloji Bölümü

Doktor
Öğretim
Üyesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

Doçent

Doçent

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Sosyal
Psikoloji veya Endüstri ve Örgüt
Psikolojisi alanlarının birinden
doktorasını almış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Klinik
Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji
alanlarının birinden doktorasını almış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları
olmak.

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Deneysel
Psikoloji veya Nöropsikoloji veya
Nörobilim alanlarının birinden
doktorasını almış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Psikoloji
veya Psikolojinin alt dallarının birinden
doktorasını almış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları alanında
uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak.
İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak.
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Anabilim Dalı
Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü /
İç Hastalıkları

Öğretim

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç

Doktor
Öğretim

Anabilim Dalı
Çocuk Gelişimi

Doktor
Öğretim

alanında uzmanlığını almış olmak. İlgili
alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Üyesi

Üyesi

Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji

Doktor

1

Hastalıkları alanında uzmanlığını almış
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları
olmak.
Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak.

1

Üyesi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında
doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.
Kardiyopulmoner Fizyoterapi alanında

Fizyoterapi ve

Doktor

Rehabilitasyon

Öğretim

Bölümü

Üyesi

tezli yüksek lisans yapmış olmak. Fizik
1

doktora yapmış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.

Sağlık
Bilimleri
Yüksekokulu

Tedavi ve Rehabilitasyon alanında

Ebelik veya Doğum ve Kadın

Doktor
Ebelik Bölümü

Öğretim

1

Üyesi

Hastalıkları Hemşireliği alanlarının
birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili
alanda yayın ve çalışmaları olmak.
Ebelik veya Doğum ve Kadın

Ebelik Bölümü

Profesör

1

Hastalıkları Hemşireliği alanlarının
birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili
alanda yayın ve çalışmaları olmak.

Beslenme ve
Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik alanında

Doktor
Öğretim

1

doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda
yayın ve çalışmaları olmak.

Üyesi

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz
Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı,
İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve
Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans
Yabancı
Diller
Yüksekokulu

İngilizce
Mütercim ve
Tercümanlık
Bölümü

mezunu olmak. Bu alanların birinden

Doktor
Öğretim
Üyesi

1

doktorasını yapmış olmak. Bu alanda
yayın ve çalışmaları olmak.
Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil
öğretimi ve yabancı dille öğretim
yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin
yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip
olmak.
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte bünyesine Araştırma Görevlisi
alacaktır.
Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır.
İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Müracaatların Başlama Tarihi : 07.09.2022
Son Müracaat Tarihi
: 22.09.2022
Ön Değerlendirme Tarihi
: 26.09.2022
Sınav Tarihi
: 28.09.2022
Değerlendirme Tarihi
: 30.09.2022
BİRİM

Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri
Fakültesi

BÖLÜM/ALAN

KADRO
SAYISI

UNVANI

ElektrikElektronik
Mühendisliği
Bölümü

1

Araştırma
Görevlisi

Bilgisayar
Mühendisliği
Bölümü

1

Araştırma
Görevlisi

Endüstri
Mühendisliği
Bölümü

1

Araştırma
Görevlisi

ŞARTLARI
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans
mezunu olmak. Elektrik-Elektronik
Mühendisliği veya Elektrik ve
Bilgisayar alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak. ALES sayısal puan
türünden en az 70 ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 85 puan
veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu
olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya
Elektrik ve Bilgisayar alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak. ALES
sayısal puan türünden en az 70 ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen merkezi bir yabancı dil
sınavından en az 85 puan veya
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.
Endüstri Mühendisliği lisans mezunu
olmak. Endüstri Mühendisliği alanında
tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor
olmak. ALES sayısal puan türünden en
az 70 ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 70 puan
veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.
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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
lisans mezunu olmak. Geleneksel Türk
Sanatları alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak. ALES sözel puan

Güzel
Sanatlar ve

Geleneksel Türk

Tasarım

Sanatları Bölümü

1

Araştırma
Görevlisi

Fakültesi

türünden en az 70 ve Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 70 puan
veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Veteriner Fakültesi veya Eczacılık
Fakültelerinin birinden lisans mezunu
olmak. Fizyoloji (Tıp) Anabilim
Dalında tezli yüksek lisans yapıyor

Temel Tıp
Tıp Fakültesi

Bilimleri Bölümü
/ Fizyoloji
Anabilim Dalı

1

Araştırma
Görevlisi

olmak, ALES sayısal puan türünden en
az 70 ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen merkezi bir
yabancı dil sınavından en az 70 puan
veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen bir yabancı dil
sınavından buna denk bir puan almış
olmak.

İstenen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)
2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)
3- Özgeçmiş (CV)
4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)
Mezuniyet Belgesi) (e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)
7- Onaylı Transkript Belgeleri [Lisans, Yüksek Lisans (varsa), Doktora (varsa)] (e-Devlet
belgesi kabul edilmektedir.)
8- ALES ve Yabancı Dil Belgesi (YDS-YÖKDİL veya muadili)
9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için) (e-Devlet belgesi kabul
edilmektedir.)
11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir kaşeli, imzalı kurum/işyeri tarafından
verilmiş çalışma belgesi ve e-Devlet üzerinden alınan barkodlu SGK Hizmet Dökümü (Özel
Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa) (staj, gönüllü çalışma vb. tecrübeler dikkate alınmayacaktır.)
12- Devam Eden Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi.
(e-Devlet belgesi kabul edilmektedir.) (Özel şartta belirtilmiş ise veya varsa)
Duyurulur.
10509/2/1-1
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine
öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1- Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi
Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye
http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
2- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak
ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi
olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç)
aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmektedir:
a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS),
veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavından en az 85 puan veya
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu
belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. Üç
yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik
süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.
b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve
Profesör adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:
Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Makamına hitaben, Doktor Öğretim Üyesi
adaylarının ilgili Fakülte Dekanlığına / Enstitü Müdürlüğüne hitaben;
1- Başvurulacak bölümü ve alanı belirten dilekçe ekinde Profesör adayları 6 takım,
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 takım olmak üzere, salt okunur CD’lere ve taşınabilir
belleklere yüklenmiş olarak (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini
belirteceklerdir.)
i. Bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını
ii. Öğretim üyesi başvuru bilgi formunu (https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesikadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari adresinden alınabilir.)
iii.Özgeçmiş ve yayın listelerini
iv. Diploma örneklerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik)
v. Dil belgesini
2- Ayrıca bir şeffaf dosya içinde; özgeçmiş ve yayın listelerini, diploma örneklerini
(Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik), dil belgesini, öğretim üyesi başvuru bilgi formunu
(https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-sirasinda-kullanilacak-bilgi-formlari
adresinden alınabilir.)
ODTÜ Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne (Rektörlük binası kat: -1), Profesör ve Doçent
adayları için Rektörlük Makamı’na, Doktor Öğretim Üyesi adayları için ilgili Fakülteye/Enstitüye
gönderilmek üzere teslim etmeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.
- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
- Son başvuru tarihi :21.09.2022
- Posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden
sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
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ADET

ALAN

İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Bölümü

Profesör

1

Çevre Ekonomisi ( Mikroiktisat )

İktisat Bölümü

Doçent

1

Deneysel İktisat ( Mikroiktisat )

1

Gıda Mikrobiyolojisi ve Gıda Biyoteknolojisi

Profesör

1

Canlandırma/Animasyon

Profesör

1

Bilgi Sistemleri

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Gıda Mühendisliği Bölümü Profesör
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü

Kaya Mühendisliği Yapılarında Delme ve
Maden Mühendisliği
Bölümü

Doçent

1

Patlatma, Maden Tasarımı, İşletme ve
Ekonomisi, Madencilik Yöntemleri ve
Maden Sistem Analizi

Makina Mühendisliği
Bölümü
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Robotik, Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Doçent

1

Nanomalzemeler ve Seramik Malzemeler

Doçent

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

Okul Öncesi Eğitimi (Temel Eğitim)

Doçent

1

Doçent

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü İngiliz Dili
Eğitimi Anabilim Dalı
Temel Eğitim Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim
Bilimleri)

ENFORMATİK
ENSTİTÜSÜ
Siber Güvenlik Anabilim
Dalı

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji, Kriptanaliz
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7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 145

Sayfa : 146

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 147

Sayfa : 148

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 149

Sayfa : 150

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 151

Sayfa : 152

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 153

10515/1-1

Sayfa : 154

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 155

10530/1-1

Sayfa : 156

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 157

10531/1-1

Sayfa : 158

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

10532/1-1

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

10533/1-1

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

10534/1-1

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

10535/1-1

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

10536/1-1

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

10537/1-1

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

10538/1-1

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 171

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

10539/1-1

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Sayfa : 174

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 175

Sayfa : 176

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 177

Sayfa : 178

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

10558/1-1

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946
Kültür ve Turizm Bakanlığından:

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 179

Sayfa : 180

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 181

Sayfa : 182

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 183

Sayfa : 184

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 185

Sayfa : 186

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 187

10559/1-1

Sayfa : 188

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 189

Sayfa : 190

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 191

Sayfa : 192

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 193

Sayfa : 194

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 195

Sayfa : 196

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 197

Sayfa : 198

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 199

Sayfa : 200

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 201

Sayfa : 202

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 203

Sayfa : 204

RESMÎ GAZETE

7 Eylül 2022 – Sayı : 31946

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİK
–– Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/23)
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı
Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/25)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/24)
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7)

1

20

20
20

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2022 Tarihli ve 2019/35236 Başvuru Numaralı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2018/34924 Başvuru Numaralı
Kararı

21
68

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
81
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
83
c - Çeşitli İlânlar
126
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
188

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

