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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ 

HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri ge-

rektiren, özellik arz eden binaların tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetleri ile bu hizmeti yerine
getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendi-
rilmesi ve hizmetin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı ruhsatı
düzenlenecek yapıları kapsar.

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

hurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrası ile 3/5/1985 tarihli ve 3194
sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
b) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir

belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve
kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,

c) Özel binalar teknik komisyonu (Komisyon): Üyeleri Bakanlık tarafından görevlen-
dirilen ve bu Yönetmelikte tanımlanan özel uzmanlık alanlarında belgelendirme iş ve işlemle-
rini yürüten komisyonu,
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ç) Özel binalar tasarım gözetmeni (tasarım gözetmeni): İlgili alanda teorik ve mesleki
bilgi ve deneyim sahibi olan ve Bakanlıkça düzenlenmiş/verilmiş Özel Binalar Tasarım Gö-
zetmenliği Belgesini haiz meslek mensubunu,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanımlar için ilgili diğer mevzuatta belirtilen tanımlar

geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Tasarım Gözetmenliği Uygulama Esasları

Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 4- (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan aldığı tasarım gö-

zetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje da-
nışmanlığı işi ile uğraşan ilgili meslek mensupları tarafından gerçekleştirilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen işlerde yapı sahibi tarafından tasarım gözetmenlerinden
tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınması ve ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların
bir nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda ilgili projelerle birlikte ilgili idaresine verilmesi zo-
runludur.

(3) İlgili proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde bu Yönetmelikte belirtilen
tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini sürdüremezler. Yapı ruhsatı başvu-
rusu sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı tespit edilenler, haklarında 27/1/1954
tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ilgili maddeleri
uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili idaresince bağlı oldukları meslek odasına bildirilir.

(4) Tasarım gözetmenleri, projelerin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetme-
lik, standart, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması
nedeniyle ilgili tasarım performans seviyeleri için kabul edilenlerin ötesinde ortaya çıkan yapı
hasarından/zararlardan dolayı yapı sahibi ve/veya ilgili idareye karşı, yürüttüğü hizmet dâhi-
linde kusuru oranında sorumludur. Ancak tasarım gözetmeni, yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi
ve/veya proje müellifi tarafından uyulmayan konulardan dolayı sorumlu değildir.

(5) Tasarım gözetimi ve denetimi süreçlerinde yapılan iş ve işlemler yapı denetim uy-
gulamalarına engel teşkil etmez.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmelik kapsamında yapılacak uygulamalar
çerçevesinde kamu kaynağının kullanılmasını gerektiren alımlarda, 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.

Tasarım gözetmenliğine kabul şartları
MADDE 5- (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde

aşağıdaki şartlar aranır:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kendi isteği dışında tasarım gözetmenliği sicilinden çıkarılmamış olmak.
c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından

veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
ç) Tasarım gözetmeninin gerçek kişi olarak kendi adına olan iş deneyim belgesi ya da

diplomasını sunarak başvurmuş olduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğin söz konusu belgeleri
kullanarak başvurmuş olduğu ihalelerden dolayı herhangi bir nedenle yasaklama almamış ol-
mak.
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(2) Daha önce yaptığı başvurusu uzmanlık deneyimi bakımından yeterli nitelikte bu-
lunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, altı ay geçmedikçe tasarım gözetmenliği yapmak için
yeniden başvuruda bulunamazlar.

(3) Tasarım gözetmenliği belgesi aşağıdaki şartları haiz olup bunları belgelendirenlere
verilir:

a) Mesleğinde fiilen en az beş yıldan beri çalışıyor olmak.
b) Tasarım gözetmenliği uzmanlık alanlarına göre Ek-1’de belirlenen yeterlilik ve lisans

eğitimi koşullarını taşımak.
Tasarım gözetmenliğine başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt
MADDE 6- (1) Tasarım gözetmenliği belgesi başvurusu, ilgili belgeler eklenmek su-

retiyle Bakanlığa yazılı olarak yapılır. Başvurularda Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulan
veya başvuruya özel gerekli görülen diğer belgeler istenir. Tasarım gözetimi ve kontrolünde
görev alacak olanların kayıtlı bir elektronik posta (KEP) adresine sahip olması zorunludur.

(2) Mesleki deneyim ve çalışma süreleri, çalışılan kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı
ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca
onaylanan belge ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek
üzere ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeler ibraz edilir.

(3) Başvuru sahiplerinin uzmanlık deneyiminden, üstlenilen işin usulünce tamamlanıp
ilgili idaresine teslim edilmiş olması ve ilgili merci tarafından onaylanmış olması anlaşılır.
Proje işini üstlenen müellifin ekibinde yer alan meslek mensubunun proje başlangıcından ta-
mamlanıncaya kadar geçen sürede kesintisiz olarak bu büroda ve bu projede çalıştığını belge-
lemesi hâlinde, tasarım niteliğinde olmak kaydıyla bu projeler de yarı puanlı olarak deneyimde
değerlendirilir. Özel sektöre yapılan ve ilgili idare onayına konu edilemeyen iş deneyimleri ise
yapılacak iş karşılığı bedel içeren sözleşme, sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örnek-
lerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı
suretleri ile tevsik edilir.

(4) Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması hâlinde, başvuru sa-
hibine belgeleri tamamlaması için on beş gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanmaması
hâlinde başvuru belgeleri Bakanlıkça iade edilir. Başvurusu bu şekilde reddedilenler otuz gün
süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar. Belge ve danışmanlık ücretleri yatırılmadan başvurular
işleme alınmaz. Belge almaya hak kazanamayanların talep etmesi halinde belge ücreti iade
edilebilir, ancak danışmanlık ücreti iade edilmez.

(5) Tasarım gözetmenliği belgesi başvuruları Ek-2’de belirtilen uzmanlık alanları için
ayrı ayrı yapılır. Ancak birden fazla alan için yapılan başvurularda konuya özel belgeler dışın-
daki ortak nitelikteki diğer belgeler tekrar istenmez.

(6) Başvurular, Komisyon tarafından beşinci fıkrada belirtilen göstergeler doğrultusunda
Ek-1’e göre puanlama usulü ile değerlendirilir. Komisyon karar verirken başvuranın mesleki
deneyimini, yayınlarını/yetkinliğini, akademik unvan ve çalışmalarını, uzmanlık alanında de-
neyimini gösteren belgeleri dikkate alarak liyakatli olanları seçer. Tasarım gözetmenliği belgesi
alabilmek için adayın, Ek-1’de belirtilen kriterlere göre Komisyon üyelerince yapılacak de-
ğerlendirme sonrası asgari puanı almış olması gerekir. Bu puanlama her bir uzmanlık sınıfı
için ayrı ayrı uygulanır.

(7) Komisyon kararı üzerine Bakanlık tarafından basılı olarak veya e-Devlet kapısı üze-
rinden ulaşılabilecek şekilde tasarım gözetmenliği belgesi düzenlenir.

(8) Tasarım gözetmenliğine kabul edilenler, sicile beş yıl için kaydedilir. Bu sürenin
sonunda yenilenmeyen belgenin kullanımına izin verilmez. Yenileme işlemlerinde başvuranın
sicil bilgileri dikkate alınır; ancak, tekrar puanlama yapılmaz; bunlardan 5 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin güncel beyan istenir.
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(9) Tasarım gözetmenliği siciline kayıtlı kişilerin ad ve soyadları, uzmanlık alanları ve
unvanları gösterilmek suretiyle liste oluşturulur. Liste aleni olup, herkesin erişimine açıktır.
Bakanlık tasarım gözetmenliği belgesi sahiplerinin bilgilerini resmî internet sitesinde yayım-
lar.

(10) Tasarım gözetmenliği sicilinde, gözetmenin görev aldığı işler ve hazırlamış olduğu
raporlar tutulur. Bu siciller, Komisyon üyelerinin erişimine açılır.

Tasarım gözetmeninin çalıştırılması ve hizmetin yürütülmesi
MADDE 7- (1) Proje tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti için tasarım gözetmeninden

hizmet alımında aşağıdaki süreç takip edilir:
a) Yapı sahibi, proje müellifinin çalışmaya başlaması ile birlikte bu Yönetmelikte be-

lirlenen konular için listede kayıtlı tasarım gözetmeni/gözetmenlerinden hizmet satın alır. Ta-
sarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; yapı sahibi ile tasarım gözetmeni/gözetmenleri arasında,
akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Hizmet sözleşmesinin yapı sahibince
feshi halinde, yapı sahibinin başvurusu üzerine bu defa listeye kayıtlı tasarım gözetmenleri
arasından üzerinde en az iş bulunan tasarım gözetmeni Bakanlıkça görevlendirilir.

b) Tasarım gözetmenliğinin bir özel hukuk tüzel kişiliği tarafından üstlenilebilmesi için;
tüzel kişiliğin toplam en az %51 hissesine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi ta-
sarım ve yapı sektörüyle ilgili ortakların sahip olması, tasarım gözetmenlerinden en az birinin
hisse oranının %20’nin altında olmaması, tüm ortakların hisselerinin %20 oranının altında ol-
ması durumunda ise tasarım gözetmeninin, ortaklık payının en yüksek hisse sahibinden az ol-
maması ve ayrıca uzmanlık kapsamındaki işlere münhasır tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili
olması şarttır. Bu şekilde çalışan bir gözetmen gerçek kişi olarak tasarım gözetimi hizmeti ve-
remez.

c) İşin mahiyetine göre farklı konularda olmak üzere birden fazla tasarım gözetmeni
görevlendirilebilir.

ç) Yapılan sözleşmenin bir sureti yapı sahibince Bakanlığa, ilgili idareye ve proje mü-
ellifine verilir.

d) Tasarım gözetmeni;
1) Sözleşmenin imzalanmasını takiben beş işgünü içerisinde aldığı işi,
2) İş süresince her bir safha sonunda olmak üzere; tasarım gözetimi sonucu kendisinin

düzenlemiş olduğu raporları, imzalamış olduğu proje, rapor, hesap, tutanak ve benzeri belge-
leri,

3) Hizmetin bitiminde ise iş bitirme tutanağını,
siciline kaydedilmek üzere Bakanlığa bildirir.
e) Hizmet sözleşmesinde; taahhüt edilen hizmetin konusu, süresi, safhaları, yeri, yapının

alanı ve hizmet bedeli yer alır.
f) Hizmet bedelinin, işin niteliğine göre götürü bedel üzerinden veya Bakanlıkça ya-

yımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim ma-
liyetleri ile hizmete esas yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen yapının yaklaşık maliyeti
üzerinden ve her bir uzmanlık konusu için ayrı ayrı hesaplanması esastır.

g) Tasarım gözetmeni, tasarımın gözetimi ve kontrolüne ilişkin belgeleri düzenlemek,
bunları sicile kaydettirmek ve işleri yapmakla, proje safhalarında belirtilen ücretin tümünü hak
eder.

ğ) Tasarım gözetmenlerinin aynı anda hizmet verebilecekleri iş sayısı ve toplam inşaat
alanı üst sınırı uzmanlık alanlarına göre Ek-2’de verilmiştir. Tek bir iş üstlenilmesi halinde üst
sınır uygulanmaz. Üst sınırın hesaplanmasında inşaat alanı, hizmetin ilişkili olduğu kısımla sı-
nırlıdır. Zorunlu hallerde belirli projelerde iş miktarı kısıtlamaları Bakanlıkça değiştirilebilir.

(2) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesi kapsamındaki Devletin güvenlik ve
emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ve savunması bakımından gizlilik arz eden ya-
pılar için bu kamu kurum ve kuruluşlarınca, sicile kayıt veya herhangi bir bildirim yükümlülüğü
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olmaksızın tasarım gözetmenliği hizmeti temin edilebilir. Benzer şekilde diğer yapılar için ge-
çerli gizlilik ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle Bakanlığa yapılacak başvuru üzerine bu fıkra
hükümleri uygulanabilir.

Yetkinlik, etik ilkelere bağlılık ve mesleki özen
MADDE 8- (1) Tasarım gözetmeni;
a) Görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine

getirir.
b) Görevlendirmeyi yapan mercie ve kendi işverenine karşı bağımsız olup, görevini

yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir.
c) Bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü

davranış ve ilişkiden uzak durur.
ç) Etik ilkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde bulunmasının ken-

disinden talep edilmesi halinde ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem veya işlemden
haberdar olduğunda ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kabul şartlarını kaybet-
tiğinde durumu gecikmeksizin Bakanlığa bildirir.

(2) Tasarım gözetmeni görevi süresince;
a) Sözleşme konusu işle ilgili doğrudan veya dolaylı olarak kendisine gelen uzman gö-

rüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi kabul edemez; işle ilgili yapım, ta-
sarım, denetim, malzeme satışı ve benzeri ticari faaliyetlerde bulunamaz.

b) Sözleşme konusu işin proje müellifinin gözetmen olduğu başka bir işte, aynı anda
proje müellifi veya danışman olarak görev alamaz, bu tür iş alan özel hukuk tüzel kişilerinin
bünyesinde çalışamaz. Bunlarla ilgili yapım, tasarım, denetim, malzeme satışı ve benzeri ticari
faaliyetlerde bulunamaz.

c) Raporlarında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında
açıklama yapamaz; nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

ç) Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, görevinin ic-
rasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez.

d) Yakınlarından kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar
kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren veya iş ilişkisinin bulunduğu kişi, kurum veya ku-
ruluşların, tarafı olduğu ya da ilgili bulunduğu projelerde görevlendirmeyi kabul edemez.

e) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz, üstlendiği işlerin sahiplerine hiz-
met bedeline ilişkin haksız mali külfet getiremez.

f) Görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların
gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, tasarım gözetim ve kontrolü görevi sona
erdikten sonra da devam eder.

(3) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi tasarım ve yapı sektörüyle ilgili or-
taklarca kurularak büro tescilini yaptırmış bir gerçek veya tüzel kişilikte hisse sahibi olarak
veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kap-
samında sigortalı olarak çalışanlardan bu görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar,
ayrıldıkları tarihten önceki bir yıl içinde hizmetinde bulundukları büroların veya bu büro or-
taklarının/çalışanlarının proje müellifi/danışmanı oldukları işlerde, ayrıldıkları tarihten başla-
yarak iki yıl süreyle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tasarım gözetmenliği yapamazlar.

(4) Tasarım gözetmeni; görev almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehber-
lerine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza göstere-
mez. Ancak tasarım gözetmenliği görevi alma amacına yönelik olmamak kaydıyla internet say-
fasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sadece adı soyadı
ve mesleki unvanı ile bulunduğu şehrin adını kullanabilir.
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(5) Özel hukuk tüzel kişilerinin bünyesinde tasarım gözetmeni olarak çalışacak kişiler
bakımından da bu maddede sayılan tüm şartlar aranır ve düzenlenen rapor, tutanak, proje ve
benzeri görevle ilgili belgelerde bu kişilerin adı ve soyadı ile imzası bulunur.

Tasarım gözetmenliği sicilinden ve listesinden çıkarılma
MADDE 9- (1) Tasarım gözetmenleri, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâ-

linde sicilden ve listeden çıkarılır:
a) Tasarım gözetmenliğine kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde

gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi.
b) Komisyon tarafından resen veya şikâyet üzerine yapılacak performans değerlendir-

meleri sonucunda yeterli bulunulmaması.
c) Hizmet sözleşmesinin imzalanmasından sonra kanuni veya haklı bir sebep olmaksızın

tasarım gözetmenliği yapmaktan kaçınılması veya alınan işin bırakılması veya raporların söz-
leşme ile belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi.

ç) Tasarım gözetmenliği görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan,
güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması.

d) 8 inci maddede belirtilen temel ilkelere aykırı olarak tasarım gözetmenliği faaliye-
tinde bulunulması.

e) Tasarım gözetmenliği süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme tale-
binde bulunulmaması.

f) Tasarım gözetmeninin sicilden çıkarılmayı talep etmesi.
(2) Birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen hâllerde ihlalin niteliğine göre

sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı yerine uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle listeden
çıkarma yaptırımı uygulanabilir. Ancak fiilin tekrarı halinde birinci fıkra uygulanır.

(3) 11 inci maddede sayılan yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında ihlalin ni-
teliğine göre uyarma veya bir yıla kadar geçici süreyle tekrarı halinde tamamen listeden çıkarma
yaptırımı uygulanabilir.

(4) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerindekiler hariç, bu maddeye göre sicilden çı-
karılanlar 5 yıl süreyle yeniden tasarım gözetmenliğine başvuramazlar.

Denetim ve inceleme
MADDE 10- (1) Tasarım gözetmenleri, görevleriyle ilgili tutum ve davranışlarının

veya hazırladıkları raporların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından Komisyon tarafından
resen veya başvuru üzerine denetlenebilir. Bu denetim, raporların özel veya teknik bilgi yö-
nünden denetlenmesini de içerebilir.

Tasarım gözetmenlerinin çalışma usulü
MADDE 11- (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü, projenin başlangıcında hizmetin gerekli

olduğu proje safhası ile başlar ve ilgili safhanın tamamlanmasına kadar devam eder.
(2) Tasarım gözetmenleri;
a) Proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen proje, etüd, de-

ney, hesap raporu, hesap modeli ve benzeri tasarım unsurlarını ilgili mevzuata göre inceler.
b) Uzmanlık alanı kapsamında can, mal ve çevre güvenliği bakımından yapı güvenliğine

olumsuz etkisi olabilecek tasarım unsurlarını değerlendirir, gerekli yönlendirmeleri yapar.
c) Tespit ettiği problemleri, gerekli durumlarda kendi hesap modeli ile teyit ederek,

yapı performansına olabilecek etki derecesi ve önemini de açıklayarak mevzuat kurallarına ve
iyi uygulama kodlarına referans vererek değerlendirir.

ç) Doğrudan ruhsat eki dokümanda yer almamakla birlikte tasarımda kullanılan yön-
temleri, yaklaşımları, özel çözümleri ve ilave analizleri değerlendirir.

d) Teknik mevzuatta belirlenen zorunlu uygulama kuralları haricinde, kendi görüşünden
farklı çözümlerin geliştirilebildiği konularda proje müellifinin önerilerini inceler.

e) Doğrudan kendi hizmeti dışında olmakla birlikte yapı performansını etkileyebilece-
ğini değerlendirdiği konularda gözlem ve bulgularını bildirir.
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f) 12 nci madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır, bu katılım ile
ilgili tüm giderleri karşılar ve grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri
rehber belge olarak kabul eder. Bu kapsamda yapılan çalışma ve faaliyetlere ilişkin olarak Ba-
kanlığı bilgilendirir.

(3) Tasarım gözetmenliği hizmeti, tasarımda esas alınan parametrelerin proje sahasında
teyidini veya tasarımdan beklenen performans gereklerinin inşaat aşamasında gerçekleşme du-
rumunun kontrolünü veyahut şantiye denetimini içermez.

(4) Tasarım gözetimi ve kontrolüne konu proje, hesap, rapor, bilgisayar veri dosyaları
gibi tüm belgeler ve elektronik veriler, proje müellifi tarafından, hizmetin yürütülmesine imkân
verecek sürede ve içerikte, her bir proje safhası sonunda 13 üncü maddede belirtilen usule uy-
gun olarak tasarım gözetmenine iletilir.

(5) Tasarım gözetmeni, yapacağı ön incelemede, incelemeyi gerçekleştirebilmesi için
bazı hususların önceden araştırılması ve tespiti ile kendisine teslim edilen dosya ve belgelere
ilave olarak başka kayıt ve belgelere ihtiyaç duyması halinde beş gün içinde proje müellifinden
talepte bulunur.

(6) Tasarım gözetmeni, sözleşmede verilen süreler içinde Ek-2’de tanımlanan içeriğe
uygun olarak tasarım gözetim ve kontrolünü gerçekleştirmek ve her bir proje safhasında kontrol
tutanağını sürekli olarak tutarak hazırladığı nihai raporunu proje müellifine ve yapı sahibine
sunmakla ve Bakanlık siciline işlettirmekle yükümlüdür. Proje müellifi ile yapılan toplantılar
da tutanakla tespit edilerek aynı şekilde sicile kaydedilir. Ancak işin niteliği itibarıyla verilen
süre içinde raporun hazırlanmasına imkân bulunmazsa, talebi halinde tasarım gözetmenine ek
süre verilebilir.

(7) Tasarım gözetmeni, detayları Ek-2’de açıklanan hizmetin sonunda, proje müellifi
tarafından düzenlenerek imzalanmış olan yapı ruhsatına esas nihai proje/rapor/hesap ve benzeri
belgelerden vermiş olduğu hizmetle ilişkili olanları imzalar.

(8) Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan veya geciktiren tasarım
gözetmeni, tamamladığı safhalar dışında hiçbir ücret talep edemez ve varsa peşin aldığı ücreti
geri vermekle yükümlüdür. Buna avanslar da dâhildir. Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde
ise tasarım gözetmeninin ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Şu kadar ki; tasarım gözet-
meni, bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peşin
verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, tasarım gözetmeni işe başlamak ya da işi sür-
dürmek zorunda değildir.

(9) Her ne sebeple olursa olsun, yapılan gözetmen değişiklikleri yapı sahibince ilgili
idaresine bildirilir. Bu durumda işten ayrılan tasarım gözetmeninin sicilde kaydı kapatılır, yeni
görevlendirilen tasarım gözetmeni kayıtları devralır.

(10) Tasarım gözetmeni, faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, düzenlendiği ta-
rihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder ve talebi hâlinde Bakanlığa ibraz eder.

Tasarım gözetmenlerinin koordinasyonu
MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş tasarım gö-

zetmenlerinin katılımı ile Ek-2’de yer alan ana uzmanlık alanları esas alınarak gözetmenlerin
kendi aralarında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere Bakanlık koordinasyonunda
istişari grup kurulabilir.

Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetlerinin altyapısı
MADDE 13- (1) Tasarım gözetimi ve kontrolü iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve

belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama
ve arşivleme işlemlerinin hizmet sözleşmesinde beyan edilen elektronik posta adresleri üze-
rinden gerçekleştirilmesi esastır.

(2) Yapı sahipleri, proje müellifleri ve tasarım gözetmenleri, ihtiyaç duyulan veri ve
bilgilerin derlenmesi, değerlendirilmesi ile bilgileri güvenilirlik, tutarlılık ve güncellik ilkelerine
uygun olarak sağlamak; tüm iletişimi doğru, eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.
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(3) Tasarım gözetimine esas her türlü proje, hesap, rapor, tutanak, belge ve kararlar
elektronik ortamda düzenlenir ve ilgilileri tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır ve
elektronik ortamda gönderilir. Teknik nedenlerle yalnızca fiziki olarak düzenlenebilen haller
dışında belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmez. Yapı ruhsatı eklerinde sunulacak hizmetle il-
gili nihai belgeler 11 inci maddenin yedinci fıkrasına göre düzenlenir.

(4) Bakanlık, gerekli elektronik altyapının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak
hazırlanması halinde, tasarım gözetimi ve kontrolü işlemlerinin bu bilişim sistemleri ve yazı-
lımları üzerinden yapılmasını isteyebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Binalar Teknik Komisyonu

Özel binalar teknik komisyonu ve görevleri
MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini

sağlamak üzere, Bakanlık merkezinde özel binalar teknik komisyonu kurulur. Uzmanlık alanları
esas alınarak gerekli durumlarda birden fazla Komisyon kurulabilir.

(2) Komisyon, tasarım gözetmenliği belgesi başvurularını, itirazları ve şikâyetleri de-
ğerlendirerek karara bağlar.

(3) Komisyon, konu ile ilgili en az şube müdürü düzeyinde bir Bakanlık personeli;
ilgili alanda bilimsel ve uygulamalı araştırma, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim ve
öğretim yapan üniversitelerde asgari beş yıl görev yapmış olan, bu Yönetmelik konusu alan-
larda araştırma, uygulama ve eğitim tecrübesi bulunan iki adet üye olmak üzere toplam üç üye-
den oluşur. Akademik üye olarak seçilecekler yerine ihtiyaç halinde uygulama tecrübesi bulu-
nan kamu personeli veya özel sektörden en fazla bir kişi, Komisyonda asıl veya yedek üye ola-
rak görevlendirilebilir.

(4) Komisyon üyelerinin mesleğinde fiilen en az on iki yıl deneyimi olması gerekir.
(5) Gerekli hallerde Komisyon üyelikleri Bakanlıkça iki yılda bir yenilenir. Yeni üyeler

görevlendirilinceye kadar mevcut üyeler görevine devam eder. Görev süresi dolan üye tekrar
görevlendirilebilir.

(6) Komisyon, Bakanlıkça uygun görülen birimin bünyesinde ilgili mevzuat çerçeve-
sinde faaliyetlerini yürütür.

(7) Komisyon toplantılarına başka bir mahalden gelerek katılan üyelerin gündelik, yol
gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
hükümlerine göre ödenir.

(8) Komisyon üyeleri;
a) Üyelikleri süresince bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili doğrudan veya dolaylı

olarak kendisine gelen uzman görüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir görevi ka-
bul edemez; doğrudan veya dolaylı şekilde tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti veremez, bu
hizmeti gerektiren işlerin yapımını, tasarımını veya denetimini üstlenemez.

b) Yakınları veya iş ilişkisinin bulunduğu kişilerin başvurusunun görüşüldüğü veyahut
konu ile herhangi bir şekilde menfaat münasebeti bulunan toplantılara katılamaz, oy kullana-
maz.

c) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine
menfaat sağlayamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz.

ç) Görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların
gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, görevi sona erdikten sonra da devam eder.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 15- (1) Komisyonun ilk toplantısında üyeler aralarından bir başkan seçer.
(2) Komisyon, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak,

Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde üye tam sayısı ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince ko-
runması gerekir. Başkan veya Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde Komisyonu her zaman top-
lantıya çağırabilir.
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(3) Toplantı çağrısı yazılı olarak yapılabileceği gibi, elektronik posta, telefon veya kısa
mesaj ile de yapılabilir. Toplantı çağrısında toplantının tarihi, saati ve yeri ile gündemine yer
verilir. Toplantı çağrısı toplantıdan önce üyelere ulaştırılır.

(4) Toplantı öncesinde veya sırasında bir üyenin talebi halinde gündeme madde ekle-
nebilir.

(5) Toplantıya katılan üyelerin, gündemle ilgili konular hakkındaki önerileri müzakere
edilir ve oy çokluğu ile kabul edilenler karar haline getirilir.

(6) Komisyon toplantısı sonunda alınan kararlar, dayanakları ve ilmî gerekçeleri belir-
tilerek yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır.

(7) Komisyon çalışmaları ve toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Üyelerin fi-
ziki katılımı olmaksızın yapılan toplantılara ilişkin karar tutanakları elektronik imzalı şekilde
veya elektronik ortamda üyeler tarafından teyit edilerek işleme konulabilir. İmzasız tutanaklar,
toplantıya katılan üyelerin fiziki katılımıyla yapılan ilk toplantıda imzalanır.

(8) Komisyon tarafından gerek görülmesi hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir.

(9) 14 üncü maddenin sekizinci fıkrasına aykırı davrandığı tespit edilen Komisyon üye-
lerinin üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Liste dışından hizmet alımı
MADDE 16- (1) Ek-2’de tarif edildiği şekilde, belirli uzmanlık alanları için yapı sahi-

bince listelerin dışından tasarım gözetmenliği hizmet alımı yapılabilir.
(2) Bu madde kapsamında kendilerinden hizmet alınanlar listeye kaydedilmezler, ancak

yaptıkları işleri geçici sicilde tutulmak üzere, 11 inci maddenin altıncı fıkrasına göre Bakanlığa
bildirirler. Geçici sicil ile tasarım gözetimi hizmeti görülmüş işler uzmanlık deneyiminde de-
ğerlendirilmez ve kazanılmış hak teşkil etmez.

(3) Bu madde kapsamında hizmet verenlerin 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan
koşulları haiz olmaları gerekir. 8 inci maddede belirtilen ilkelere aykırı olarak tasarım gözet-
menliği faaliyetinde bulunanlar Komisyon kararıyla tasarım gözetmenliği yapmaktan yasak-
lanır.

Mevcut Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgeleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde 18/3/2018 tarihli ve 30364

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ekinde yer
alan Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasların 1.3 maddesi kapsamında hizmet
vermek üzere daha önce Bakanlıktan belge almış olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihraz
ettikleri uzmanlık alanında listeye kaydedilirler.

Standart formlar
MADDE 17- (1) Yapı sahiplerinin, proje müelliflerinin ve tasarım gözetmenlerinin bu

Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapacakları bildirimlere dair standart formlar, tasarım gö-
zetimi hizmeti kontrol föyleri, iyi uygulama dokümanları, hizmet sözleşmesi örnekleri gibi uy-
gulamada uyulacak ve kullanılacak belge formatları Bakanlığın resmî internet sitesinde ya-
yımlanır.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-2’sinin Y.1.1.1 maddesinin (a) ve (b) bentleri 1/1/2024 tarihinde, (c) bendi

1/1/2025 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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YARGI İLÂNLARI 
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 11606 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR AKÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktar Akü teknik şartnamesine 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, 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, 10.10.2022 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 belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları 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 Takip No: BS42JFCCL2 
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550 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı 

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ihtiyacı 550 adet tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesi ile istenilen Samsung, Lenovo ve Casper 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 (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, marka/model, teknik şartname 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, 11.10.2022 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 

istenilen Samsung, Lenovo ve Casper 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
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SANALLAŞTIRMA YAZILIMI LİSANS PAKETİ GÜNCELLEMESİ VE 

YÜKSELTİLMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ihtiyacı Sanallaştırma 

Yazılımı Lisans Paketi Güncellemesi ve Yükseltilmesi teknik şartnamesine ve VMware 

markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

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

birlikte teknik şartname, marka, ihale dokümanı 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, 05/10/2022 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 

VMware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

bilahare bildirilecek 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. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSF2JDZ1R3 
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2.000 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire 

Başkanlığı (II) ihtiyacı 2.000 adet tablet bilgisayar ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine 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 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. 

Ayrıca teknik şartnamenin 3.1.4. maddesi gereğince istekliler teklif edecekleri ürünlerin 

bir örneğini orijinal ambalajında kapalı olarak muayene ve fiziki kontrol yapılması amacıyla ihale 

öncesinde ihtiyaç sahibi kuruma teslim edecek olup, ürüne ilişkin ihtiyaç sahibi kurum tarafından 

verilecek onay tutanağı, ihale dosyasına eklenecektir. 

3- Teklifler, 07.10.2022 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 

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 Takip No: BSFMT5UY8Z 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 07.10.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KORKUTELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis.ogm.gov.tr 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 YAZIR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
1058 1031,778 1 950,00 29.406,00 

2 
DEREKÖY 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1555 1506,35 1 975,00 44.061,00 

3 
GÜLLÜPINAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1174 1087,658 1 990,00 32.303,00 

4 
DEREKÖY 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
3662 1641,289 1 1.015,00 49.977,00 

5 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
5857 2782,56 1 1.060,00 88.485,00 

6 YAZIR OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
3966 3402,955 1 1.080,00 110.256,00 

7 
ARDIÇDAĞI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
666 795,366 1 1.100,00 26.247,00 

8 
KORKUTELİ 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
4929 2017,351 1 1.100,00 66.573,00 

9 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
500 256,075 1 1.110,00 8.527,00 

10 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
2272 1485,069 1 1.120,00 49.898,00 

11 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
2215 1434,99 1 1.125,00 48.431,00 

12 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
1979 1171,045 1 1.130,00 39.698,00 

13 
HACIBEKAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
6334 3044,978 1 1.160,00 105.965,00 

14 
ARDIÇDAĞI 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç  
4977 4486,622 1 1.170,00 157.480,00 

15 MAARİF OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
1375 2271,206 1 1.190,00 81.082,00 

16 
LUTFİ BÜYÜK 

YILDIRIM 

İbreli Dikili 

Ağaç  
971 1652,051 1 1.200,00 59.474,00 

17 MAARİF OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
2715 3191,22 1 1.240,00 118.713,00 

 
TOPLAM 

  
46205 33258,563 17 18.715,00 1.116.576,00 
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1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 17 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. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si 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 % 30 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.50 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. 

Adres : Yeni Mahalle Antalya 

Telefon : 0(242) 643 6010 

Fax No : 0(242) 643 6120 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Elektron Demet Buharlaştırma Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun                   

3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale 

usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 

istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2022/998068  

1-İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik Posta Adresi : bap@gazi.edu.tr 

2-Ön Yeterlik Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Adet Elektron Demet Buharlaştırma Sistemi Alımı 

b) Teslim Yeri : Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri 

Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(GÜTMAM) 

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 130 (Yüzotuz) 

takvim günüdür. 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı Yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve Saati : 13.10.2022 Perşembe günü, saat: 11:00 

4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1.  Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

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

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Adayın ortak girişim olması halinde ön yeterlik şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.  Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.  Ön yeterlik ve ihale dokümanı, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294 - 

06100001 ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-

Türk Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 13.10.2022 tarihi ve 11:00 saatine 

kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ 

ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    11574/1-1 
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BAHÇELİ AHŞAP EV VASIFLI ESKİ ESER TESCİLLİ TAŞINMAZIN 30 (OTUZ) YIL 
SÜRELİ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRA VE  

İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Şehzade Sultan Mehmet Han Vakfına ait olan İstanbul İli, Adalar İlçesi, 

Heybeliada Mahallesinde bulunan 120 Ada, 5 parsel (Eski: 63ada, 4 nolu parsel), 839,06 m² 
alanlı, “Bahçeli Ahşap Ev” vasıflı eski eser tescilli taşınmazın Vakıf Kültür Varlıklarının 
Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmeliğe göre 30 (Otuz) yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kira ve İşletme 
ihalesine çıkartılmıştır. 

İLİ   : İstanbul 
İLÇESİ : Adalar 
MAHALLE : Heybeliada Mahallesi 
MEVKİİ : Ayyıldız ve Baş Kürekçi Sokağı 
PAFTA : - 
ADA : 120 (Eski:63) 
PARSEL : 5 (Eski:4) 
YÜZÖLÇÜMÜ : 839,06 m2 
TOPLAM İNŞAAT ALANI : 510 m² 
     Bodrum Kat  ̴ 140,00 m2 
     Zemin Kat  ̴ 140,00 m2 
     1. Kat  ̴ 140,00 m2 
     2. Kat  ̴ 90,00 m2 
CİNSİ : Bahçeli Ahşap Ev 
PROJE DURUMU : Projesiz değerlendirme yapılmıştır. 
VAKFI : Şehzade Sultan Mehmet Han Vakfı 
İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ : Yukarıda özelliği belirtilen taşınmazın Vakıflar 

Meclisinin 27/06/2022 tarih ve 317/300 Kararında 
belirtilen şartlar çerçevesinde 30 (Otuz) yıl süreli 
“konut” veya “İlgili kurumların onay vermesi halinde 
misafirhane, butik otel… vb.’’ fonksiyonlu restorasyon 
karşılığı kira ve işletme ihalesi işi. 

ASGARİ İSTENİLEN  
KİRA BEDELLER : 1)Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim 

tarihinden itibaren başlatılması; 
     a) Sözleşme süresinin; 3 yıl inşaat/restorasyon süresi 

dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, 
     (Ancak taşınmazın yer teslimine mani bir durum olması 

durumunda, yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme 
tarihinden itibaren 6(altı) ayı geçmemesi) 

     b) Kira bedellerinin; İlk yılın aylık kirasının 1.500,00 TL 
(BinbeşyüzTürkLirası), 

     -2. ve 3. yıl için aylık kira bedellerinin bir önceki yılın 
aylık kira bedelinin TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara 
Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) oranında 
arttırılmasıyla bulunacak bedelin alınması, 
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     -4.yılın aylık kira bedelinin; 15.000,00 TL (Onbeşbin 
TürkLirası) + Önceki 3 yılın TÜFE (Oniki Aylık 

Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) 
artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedelin aylık kira 

bedeli olarak alınması, 
     -5. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna 

kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin 
TÜFE (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) 

Oranı esas alınarak) oranında arttırılmasıyla bulunacak 
bedelin aylık kira bedeli olarak alınması, 

TAHMİN EDİLEN BEDEL : 6.427.320,17 TL (Altımilyondörtyüzyirmiyedibinüçyüz 
yirmiTürkLirasıOnyediKuruş)'dur. 

     (Tahmin edilen bedel, restorasyon bedeli olup; varsa 
proje, çevre düzenleme, yıkım maliyeti vb. tüm 

maliyetleri de kapsar.) 
GEÇİCİ TEMİNAT : 192.819,61 TL (YüzdoksanikibinsekizyüzondokuzTürkLirası 

AltmışbirKuruş)dur. 
     (Bu bedel tahmin edilen bedelin %3’üdür.) 

İHALE TARİH VE SAATİ : 13/10/2022 - 11:00 
1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, İhale Şartnamesinin madde 2’de belirtilen 

şartlarla ve İşletme süresi sonrasında (30. yılın sonunda) yapıların bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan İdaremize teslim edilmesi, kiralamaya devam edilmesi 

durumunda günün koşullarına göre İdarece tespit edilecek kira miktarı kabul edilirse 1 (bir) yıllık 
dönemler halinde kira akdi düzenlenmesi şartlarıyla, süreli, “konut” veya “İlgili Koruma 

Kurulunca uygun görmesi halinde misafirhane, butik otel… vb. ” yapılmak üzere restorasyon 
karşılığı kira ve işletme ihalesine konulmuştur. 

2) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 
Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının - 1.katında 

toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
3) İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 09:00-12:30 ve 13:00-16:30 

saatleri arasında Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 10 Üsküdar/İstanbul adresinde 
bulunan Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katındaki İhale Kalem Bürosunda 

görebileceklerdir. 
4) İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler iş bu ihale ilanı eki ihale standart 

formlar içerisinde yer alan eklere göre hazırlayacakları teklif mektubu ile aşağıda dış zarf 
içerisinde istenilen diğer belgeleri, bu işe ait ihale şartnamesinin 6, 11 ve 12. maddesinde açıkça 

belirtilen hususlar dâhilin de hazırlayacak ve hazırlanan bu belgeleri de yukarıda belirtilen ihale 
tarihinden bir gün önce 16:00 saatine kadar (İhale Pazartesi olması durumunda Cuma günü 16:00 

saatine kadar) Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 3. katında bulunan İhale Kalem Bürosuna 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. (Aşağıda istenen belgeler, işe ait ihale 
şartnamesinin 6. maddesinde açıkça belirtilmiş ve aşağıda sadeleştirilmiş halidir. İstekliler işe ait 

bu ihaleyi, resmi internet sayfamız https://ihale.vgm.gov.tr/ihale-ilanlari/Sayfalar/ilanlar.aspx? 
Adresinde bölge müdürlüğümüzü bulup seçip daha sonra bu ihalenin seçilmesiyle de ihale 

şartnamesi, ihale standart formlar ve diğer ekleri görebilecektir.) 
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***İsteklinin Kamu Kurumu olması halinde bu maddenin b, c, d, g, h, ı, i, j, m bentlerinde 

belirtilen belgelerin teklif kapsamında sunulması şartı aranmaz. İhale sırasında kamu kurumu 

adına teklif sunacak kişinin ilgili kamu kurumunca yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin resmi 

belgenin İdareye sunulması gerekmektedir. 

*** Şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun 

Teklif Mektubu (Ek-8) Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan 

kapatılmış ve imzalanmış İç zarf ile, 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 

vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1.  Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

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

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1.  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

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

c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

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

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

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin 

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Vakıf Katılım Üsküdar Şubesinde bulunan (TR8600 

21000000104834200004) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya 

gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek 

suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 

Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka Referans Mektuplarının ihaleyi 

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

gerekmektedir.) 
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h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış "(A) veya (D) grubu müteahhitlik karnesi (Mimar olup 
(B) grubu karnesi olanlar; karnelerindeki yazılı tutarın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
katsayılarıyla güncellenen değerinin 1/2'sini aşmayan büyüklükteki ihalelere katılabilirler) veya 
son 15 yıl (İsteklinin yapmış olduğu bina inşaatı benzer işler kriterinin değerlendirilmesinde "son 
15 yıllık süre" olarak kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilen işlerde, değerlendirmeye 
alınacak işin geçici kabul itibar tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi arasındaki süre, Özel 
Sektöre yapılan işlerde ise "Yapı Kullanma İzin Belgesi" tarihi ile ihale konusu işin ihale tarihi 
arasındaki süre esas alınır.) içerisinde Restorasyon veya Onarım işlerine ait; 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' 
veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 
Belgesi veya eski eser onarımına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya 
da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi (İsteklilerden; iş 
deneyimlerini belirlemek üzere talep edilecek belgelerde yer alan işlerden hangilerinin benzer iş 
olarak kabul edileceği ve bunlara ilişkin (h bendi kapsamında belirtilen kriterler dışındaki) 
değerlendirme kriterleri, eski eser tesciline ilişkin yapı grubu, işin mahiyeti ilgili yasal mevzuat 
çerçevesinde ilgili Bölge Müdürlüğünce belirlenir ve şartnamenin bu bendinde belirtilir.) 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi 

h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası (Yüklenicinin Yapı Müteahhitliği Bilişim 
Sistemine (YAMBİS) kayıtlı olması ve kayıtlarının aktif durumda olması gerekmektedir.) 

****İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları 
arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işin ihale şartnamesinin 27.3 maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.) 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, (İsteklinin en son mükellefi olduğu Vergi Dairesinden başka, diğer 
Vergi Daireleri ile daha önce (Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden) mükellefiyeti olmuşsa, bu 
Vergi Dairelerinin her birinden (mükellefi olduğu dönemlere ait) alınacak belgelerin de eklenmesi 
gerekmektedir. 

Kolektif Şirketlerde, ortaklardan her birinin yukarıdaki şekilde, vergi borcu olmadığını 
ayrı ayrı belgelendirmesi gerekmektedir. Ortak girişim halinde, ortaklığı oluşturan gerçek veya 
tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını belgelendirilmesi 
gerekmektedir. 
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Vergi borçlarının taksitlendirilmesi halinde; Vergi Borcuna ilişkin olarak Vergi 

Dairelerinden alınan belgelerinde borçlarının taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, 

ihalelere katılmalarında bir sakınca bulunmamaktadır.) 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

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

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

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, (Prim borçlarının taksitlendirilmesi 

halinde; Prim Borcuna ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgelerde borçlarının 

taksitlendirildiğine dair kayıt bulunan isteklilerin, ihalelere katılmalarında bir sakınca 

bulunmamaktadır. 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6), 

k) İhale dokümanı satışı yapılmayacaktır. 

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname Bu 

taahhütname noter onaylı düzenlenecektir. (Ek: 11), 

*****Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu 

noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan 

suretini vermek zorundadır. 

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre 

yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile 

ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar, 

yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir. 

6) İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

7) Teklif dosyası, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, 3. Kat, Sanat 

Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü İhale Kalem Bürosuna verilecek olup, dosyalar İdareye 

verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

kabul edilmeyecektir. 

9) Bu işe ait kesin teminat bedeli ve İhale Şartnamesinin 21. maddesinde belirtilen (5737 

sayılı Kanun 20. madde) işletme teminat bedeli, sözleşme yapılmadan önce yüklenici tarafından 

defaten İdaremize yatırılacaktır. 

10) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL  : 0216 695 21 00-(Dahili: 7236)  

İNTERNET ADRESİ : www.vgm.gov.tr  

FAKS : 0216 695 21 30 

MAİL : istanbul2@vgm.gov.tr. 

İLAN OLUNUR. 11403/1-1 
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BEYLİKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME (KADIKÖY) METROBÜS HATTI 

DURAKLARINDA YER ALAN 845 ADET RAKET TİPİ REKLAM 

UYGULAMALARININ İŞLETMEYE VERİLMESİ  

İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1) Encümen Kayıt No : 5346 

2) İşin Konusu/Nevi/Miktarı 

: İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti, hüküm ve 

tasarrufu altında bulunan, Beylikdüzü - Söğütlüçeşme (Kadıköy) 

Metrobüs hattı duraklarında yer alan 845 adet raket tipi reklam 

uygulamalarının 3 yıl süre ile işletmeye verilmesi işi (Adres ve 

adet bilgileri şartname Ek listede belirtilmiştir.) 

3) Muhammen Bedel : 30.000.000.-TL + KDV/ 3 YIL 

4) Geçici Teminat : 900.000.-TL 

5) İşletme Süresi : 3 Yıl 

6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih 

ve Saati 
: 14 Ekim 2022 Saat: 14:00 

7) İhale Tarihi ve Saati 
: 19 Ekim 2022 Saat: 11:00  

Son teklif verme tarih ve saati: 19 Ekim 2022 Saat:11:00 

8) İhalenin Yapılacağı Yer: 
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

9) Yeterlik Başvurusunun 

Yapılacağı Yer: 

: Reklam Yönetimi Şube Müdürlüğü 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. 

Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- İstanbul 

10) İhale Usulü: 
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü 

11) İhale şartnamesinin 

görülebileceği veya satın 

alınabileceği yer: 

: İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle Reklam Yönetimi Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy- 

İstanbul adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz 

görülebilir. Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93 

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

12.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

12.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel 

Kişiler) 

12.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (12.1.3.a.) ve (12.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (12.1.4.a.) ve (12.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 

etmeleri gerekir. 

12.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

12.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler; 

a) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç 

yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan 

alınmış belgeler sunacaklardır. 

1. Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri, 

2. İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı, 

3. Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri, 

4. Şifreli/şifresiz Yayınlar, (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi) 

5. Medya hizmetleri, 

6. Reklam tanıtım hizmetleri, 

7. Prodüksiyon hizmetleri 

8. Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri 

Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması 

gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir. 

b) İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (Oniki Milyon Türk Lirası) olduğuna 

dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan 

her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. 

c) İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL 

(Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da vergi dairesi 

tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması 

halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de 

sağlaması yeterlidir. 

d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet 

alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk 

Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir 

veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Ortak girişim olması halinde, herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme 
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belgesi/belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda 

gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, 

özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak 

düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir. 
12.1.7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım 

olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.) 
12.1.8. Ortak girişim beyannamesi. 
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi 
verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil 
tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak 
belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı 
halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

12.2.  İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf 
içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

12.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf, 
12.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı, 
12.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.), 

12.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres 
beyanı), 

12.2.5. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 
12.2.6. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi 

odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (12.2.6.a.) ve (12.2.6.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

12.2.7. İmza Sirküleri. 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (12.2.7.a.) ve (12.2.7.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz 
etmeleri gerekir. 

12.2.8. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 
olması gereklidir.) 
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12.2.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun ortak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale 

sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim 

beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak 

eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir. 

Yurt dışındaki faaliyet belgelerinin tevsikine ilişkin hususlar ile başvuru veya teklif 

kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemlerine ilişkin 

hususlar şartnamede belirtilmiştir. 

13) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

14) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Şube 

Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme 

Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy- İstanbul adresine, 14 Ekim 2022 saat: 14:00’a kadar yeterlik 

müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 

verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 

zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en 

geç 19 Ekim 2022 saat: 11:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 

34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 

kayıtlarının teyidi için en geç 19 Ekim 2022 saat: 10.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No 5 

34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir. 

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 19 Ekim 2022           

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 11551/1-1 
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AKÜLÜ LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Akülü Lokomotif Yedekleri Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesinin 

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

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

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 79 – 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

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

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

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2224102 

b) IKN : 2022/985007 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Akülü Lokomotif Yedekleri Temini – 

2 Kalem 

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

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / Merkez - Zonguldak 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 12.10.2022 Çarşamba günü saat: 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. 

Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8 İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

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

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

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Bu ihalede ekonomik açıdan en 

avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- İstenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif 

verilecektir. 

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

ulaşılabilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: 

12.1. Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 11486/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Sümer Holding A.Ş. (Holding) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı 

Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir. 

SIRA 

NO 
İhale Konusu Taşınmazlar 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Geçici Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif Verme 

Tarihi 

1 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 58 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

2 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 59 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

3 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 60 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

4 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 61 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

5 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 62 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

6 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 63 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

7 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 

10/740 arsa paylı 3. Kat 64 no'lu 

dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 
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8 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 5/740 

arsa paylı 3. Kat 65 no'lu dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

9 

Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Cami 

Mahallesi, 174 ada, 1 numaralı 

parseldeki 751,00 m² yüzölçümlü 

taşınmazın üzerinde yer alan 5/740 

arsa paylı 3. Kat 66 no'lu dükkân 

2.000.- 30.000.- 26.10.2022 

10 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 

Atalar Mahallesi, 172 ada,  

2 numaralı parseldeki 632,00 m² 

yüzölçümlü taşınmazın üzerinde 

yer alan 27/632 arsa paylı Zemin 

Kat 10 no’lu dükkân 

2.000.- 20.000.- 27.10.2022 

11 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 

Atalar Mahallesi, 172 ada,  

2 numaralı parseldeki 632,00 m² 

yüzölçümlü taşınmazın üzerinde 

yer alan 27/632 arsa paylı Zemin 

Kat 11 no’lu dükkân 

2.000.- 20.000.- 27.10.2022 

12 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 

Atalar Mahallesi, 172 ada,  

2 numaralı parseldeki 632,00 m² 

yüzölçümlü taşınmazın üzerinde 

yer alan 30/632 arsa paylı Zemin 

Kat 12 no’lu dükkân 

2.000.- 20.000.- 27.10.2022 

13 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice 

Atalar Mahallesi, 172 ada,  

2 numaralı parseldeki 632,00 m² 

yüzölçümlü taşınmazın üzerinde 

yer alan 27/632 arsa paylı Zemin 

Kat 13 no’lu dükkân 

2.000.- 20.000.- 27.10.2022 

14 

Kastamonu ili, Taşköprü ilçesi, 

Ethem Mahallesi, 487 ada, 

1 numaralı parseldeki 15.948,20 m² 

3.000.- 500.000.- 31.10.2022 

15 

Erzurum ili, Pasinler ilçesi, 

Kaplıcalar Mahallesi, 1026 ada,  

2 ve 3 parsel numaralı toplam 

35.888,49 m² yüzölçümlü 

taşınmazlar ve üzerindeki yapılar 

(bir bütün halinde) 

3.000.- 500.000.- 31.10.2022 

16 

Afyon ili,  İhsaniye ilçesi, Zafer 

Mahallesi, 67 ada, 18 numaralı 

parseldeki 9.600,75 m² 

2.000.- 300.000.- 31.10.2022 

17 

Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon 

Mahallesi, 9611 ada, 1 numaralı 

parseldeki 4.442,07 m² 

2.000.- 500.000.- 01.11.2022 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 

 

18 

İzmir ili, Menemen ilçesi, Ahıhıdır 

Mahallesi, 427 ada, 27 numaralı 

parseldeki 1.889,55 m² 

2.000.- 400.000.- 01.11.2022 

19 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık-İmar Mahallesi,  

44339 ada, 8 numaralı parseldeki 

3.000,00 m² 

3.000.- 400.000.- 02.11.2022 

20 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık-İmar Mahallesi,  

43987 ada, 3 numaralı parseldeki 

2.500,00 m² 

3.000.- 350.000.- 02.11.2022 

21 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık-İmar Mahallesi,  

43966 ada, 2 numaralı parseldeki 

4.737,00 m² 

3.000.- 450.000.- 02.11.2022 

22 

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, 

Yakacık-İmar Mahallesi,  

60277 ada, 1 numaralı parseldeki 

12.977,00 m² 

3.000.- 500.000.- 02.11.2022 

23 

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kaleiçi 

Mahallesi, 145 ada, 32 numaralı 

parseldeki 1.849,00 m² 

3.000.- 500.000.- 02.11.2022 

24 

İstanbul ili, Çatalca ilçesi, Kaleiçi 

Mahallesi, 330 ada, 34 numaralı 

parseldeki 4.494,57 m² 

3.000.- 750.000.- 02.11.2022 

1- İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2- Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

3- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. 

4- İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri Holding’in Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 
(06797) Etimesgut/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 16.00’ya kadar elden teslim 
etmesi zorunludur. 

5- İhale Şartnamesi bedeli; 
Alıcı: Sümer Holding A.Ş. 
• Hesap No : TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 (T. Vakıflar Bankası T.A.O.) 
• Hesap No : TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) 
• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e 

İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek Holding’in hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi 
almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG 
olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması 
yeterlidir.) 
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6- İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı Holding’in 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden       
7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla Holding’e ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir. 

7- Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat (Türk Lirası veya teminat mektubu/mektupları olarak) alınacaktır. 

Geçici teminat bedelinin, nakit olarak getirilmesi durumunda; Alıcı: Sümer Holding A.Ş. 
• Hesap No : TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 (T. Vakıflar Bankası T.A.O.) 
• Hesap No : TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.) 
• Açıklama : İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada- 
Parsel’e İlişkin İhale Geçici Teminat Bedeli belirtilerek Holding’in hesabına yatırılacaktır. 
Teminat mektup/mektupları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca teminat mektubu vermeye yetkili olduğu belirlenen bankaların 
(mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının) vereceği ve 
Holding’ce kabul edilecek nitelikte Holding lehine, İsmi/Unvanı ve konusu da belirtilerek 
düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz ve Şartname ekindeki 
geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır. 

8- Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari % 40 (yüzdekırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık % 24 (yüzdeyirmidört) oranında 
basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

9- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. sıradaki taşınmazların ihale 
bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için 
sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. Diğer taşınmazlar için taşınmazın 
mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için 
sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

10- İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi 
ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu 
ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden 
araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli 
işlemleri yapmaları istenir. 

11- Holding ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme 
ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Holding ihaleleri yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

12- Holding son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 
tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 

13- Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
14- İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
15- İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin Holding’den satın alınmasının talep 

edilmesi durumunda, aşağıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA 
Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29 
www.sumerholding.gov.tr 
     11610/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 07.10.2022 

Saati 10:30 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

ELEKTRONİK ORTAM 

(esatis.ogm.gov.tr) 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, 

Nevi, 

Boy ve 

Sınıf 

İstif 

No 

Parti 

No 

Boy 

(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

TL 

Geçici 

Teminat 

TL 

Açıklama 
Adet m3/Ster 

1 

MENEMEN 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

637 3 7291 5.363,153 900,00 144.805,00 

2 

KEMALPAŞA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

208 11 2103 1.340,081 1.150,00 46.233,00 

TOPLAM: 2 9394 6.703,234 2.050,00 191.038,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 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 https://esatis.ogm.gov.tr adresinden üyelik oluşturup, Noter

tasdikli E-satış üyelik Taahhütnamesi, Ticaret veya Esnaf odası Belgesi, Vergi Levhası, İmza 

Sirküsü (aslı veya Noter tasdikli), Vekâleten Katılacakların Vekâletnamesi (Noter Tasdikli), 

Kapasite Raporu Belgelerinin İhale Tarihinden önce İştirakçinin bulunduğu Merkeze yakın olan 

bir Orman İşletme Müdürlüğüne Teslim etmesi zorunludur. 
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6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık

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

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

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

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

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

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

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde

aylık 2.50 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. 

11568/1-1 

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

SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Ayvacık OİM 

İhale Tarihi : 03/10/2022 // İhale Saati: 11:00 

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

S. No: Şefliği Cinsi
Bölme 

 No 
Parti No Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 

GÜZELKÖY 

ORMAN İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 135/A 187 8.816 4,997.221 1.104 165.508 

TOPLAM: 

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: TR49 0001 0003 2409

5789 2450 01 Ziraat Bankası Ayvacık Şube, Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat 

yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 712 10 12 (2213 - 2221) - 0534 621 3407 - Döne GÜZYURDU

11175/2-2 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No: 5181 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli: İstanbul b) İlçesi: Sultangazi c) Mahallesi: Gazi

d) Pafta No: - e) Ada No: 1256 f) Parsel No: 29

g) Yüzölçümü: 409 m² h) Satılacak Hisse Oranı: 400/409 (400 m²) ı) Halihazır: Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut Alanı l) Cinsi: Arsa

3) Muhammen Bedeli: 7.800.000.-TL 

4) Geçici Teminatı: 234.000.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati: 19 Ekim 2022 - 11:10  

Son teklif verme tarih ve saati: 19 Ekim 2022 Saat:11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir.  

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 

Bakırköy/İSTANBUL 

Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli 2.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı

olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilebilir.) 

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
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h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat,

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen 

belgelerin verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 19 Ekim 2022 saat: 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi

kayıtlarının teyidi için en geç 19 Ekim 2022 saat: 10.00’a kadar Encümen Şube Müdürlüğü’ne 

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 

34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir. 

15) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 19 Ekim 2022

Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

18) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 11545/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

25.09.2022 tarihli ve 31964 sayılı Resmî Gazete’de 11391/2/1-1 ilan numarasıyla aslına 

uygun olarak yayımlanan 1 adet ilanımızın; “AR/ARR/K/G18-b4” cümlesi sehven yayımlanmış 

olup, doğrusu “AR/ARR/K/G18-a4” şeklindedir.  

İlgililere duyurulur. 11586/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11616/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11617/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11617/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11597/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11588/1-1 

  



28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/3/1-1 

  



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11601/6/1-1 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11593/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11587/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11598/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11599/1-1 
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TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11623/1-1 
 

  



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11625/1/1-1 
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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11625/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    11596/1-1 
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi 
Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî 
Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür. 

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLAN 
NO 

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022043 

FİNANS 
BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK 

BÖLÜMÜ 

MALİYE PR. 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Maliye veya İktisat Anabilim 
Dalında Doktora yapmış olmak. 
Sürdürülebilir tüketim 
konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

İLAN 
NO 

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022044 KİMYA BÖLÜMÜ 
BİYOKİMYA 

ANABİLİM DALI 
PROFESÖR 1 1 

Bor bileşiklerinin biyolojik etkileri 
konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

2022045 KİMYA BÖLÜMÜ 
ANALİTİK KİMYA 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Yüzeysel su kalitesi ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı konularında 
çalışmaları bulunmak. 

2022046 
PSİKOLOJİ 
BÖLÜMÜ 

GELİŞİM 
PSİKOLOJİSİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
3 1 

Psikoloji veya Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık alanında 
Yüksek Lisans ve Doktora 
yapmış olmak. Psikolojik katılık 
konusunda çalışması bulunmak. 

HİZAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLAN 
NO 

BÖLÜM PROGRAM ADI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022047 

FİNANS-
BANKACILIK VE 
SİGORTACILIK 

BÖLÜMÜ 

MALİYE PR. 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2 1 

Maliye veya İktisat Anabilim 
Dalında Yüksek Lisans ve 
Doktora yapmış olmak. Finansal 
gelişme ve katılım bankacılığı 
ile yabancı yatırımlar 
konularında çalışmaları 
bulunmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İLAN 
NO 

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022048 

SİYASET BİLİMİ 
VE KAMU 
YÖNETİMİ 
BÖLÜMÜ 

SİYASET VE 
SOSYAL BİLİMLER 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
2 1 

Tarih ve medeniyet 
araştırmaları alanında Doktora 
yapmış olmak. Siyasi partiler 
konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

İLAN 
NO 

BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022049 
TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 
BÖLÜMÜ 

İSLAM HUKUKU 
ANABİLİM DALI 

DOÇENT 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 
Doktora yapmış olmak ve aynı 
alanda Doçent unvanı almış 
olmak. Hanefi fıkıh usulü 
konusunda çalışmaları 
bulunmak. 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 

 

2022050 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

KELAM VE İSLAM 

MEZHEPLERİ 

TARİHİ ANABİLİM 

DALI 

DOÇENT 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanında 

Doktora yapmış olmak ve aynı 

alanda Doçent unvanı almış 

olmak. Ehli Sünnet-Şia 

arasındaki ilişki ve yakınlaşma 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

2022051 

FELSEFE VE DİN 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

İSLAM FELSEFESİ 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

2 1 

Felsefe Anabilim Dalında 

Doktora yapmış olmak. Çağdaş 

İslam düşüncesi konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

2022052 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

ARAP DİLİ VE 

BELAGATI 

ANABİLİM DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Arap Dili ve Belagatı alanında 

Yüksek Lisans ve Doktora 

yapmış olmak. Arap gramerinde 

hal ve halin hükümleri 

konusunda çalışması bulunmak. 

2022053 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

TEFSİR ANABİLİM 

DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Tefsir alanında Yüksek Lisans 

ve Doktora yapmış olmak. İtab 

ayetleri konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

2022054 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ 

KUR'AN-I KERİM 

OKUMA VE KIRÂAT 

İLMİ ANABİLİM 

DALI 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Kur’ân-ı Kerim Okuma ve Kıraat 

İlmi alanında Yüksek Lisans ve 

Doktora yapmış olmak. Kur’ân 

tilâvetinde hatalı okuyuşlar 

konusunda çalışması bulunmak. 

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLAN 

NO 
BÖLÜM PROGRAM ADI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022055 
MUHASEBE VE 

VERGİ BÖLÜMÜ 

MUHASEBE VE 

VERGİ 

UYGULAMALARI 

PR. 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

İşletme Anabilim Dalında 

Yüksek Lisans ve Doktora 

yapmış olmak. Kripto paraların 

muhasebeleştirilmesi ve 

finansal performans konularında 

çalışmaları bulunmak. 

2022056 
ELEKTRİK ve 

ENERJİ BÖLÜMÜ 
ELEKTRİK PR. 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

3 1 

Elektrik–Elektronik Mühendisliği 

Anabilim Dalında Yüksek Lisans 

ve Doktora yapmış olmak. 

Elektrik güç sistemleri 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

İLAN 

NO 
BÖLÜM PROGRAM ADI UNVAN DERECE ADET BAŞVURU ŞARTI 

2022057 

ULAŞTIRMA 

HİZMETLERİ 

BÖLÜMÜ 

ULAŞTIRMA VE 

TRAFİK 

HİZMETLERİ PR. 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 1 

Ulaştırma veya Coğrafi Bilgi 

Sistemleri alanında Doktora 

yapmış olmak. Ulaşım ve kaza 

analizi konusunda çalışmaları 

bulunmak. 
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İlan Tarihi : 28.09.2022 (Resmî Gazete’de) 
Son Başvuru Tarihi : 12.10.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar. 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bitlis Eren 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre 
öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

• PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli 
Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden 
başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF 
formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) 
adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile 
göndererek başvurmaları gerekmektedir. 

• DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli 
Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi 
ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden 
başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF 
formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) 
adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta ile 
göndererek başvurmaları gerekmektedir. 

• DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; 
Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı 
Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek 
adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta 
olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel 
çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu 
dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanın yapıldığı 
Fakülte/Meslek Yüksekokuluna şahsen teslim ederek veya posta ile göndererek başvurmaları 
gerekmektedir. 

• ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Başvuracak adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma İlkeleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, 
(http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından 
başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru 
dosyasına eklemeleri zorunludur. 

2- Yurtdışından alınan diplomaların ve unvanların Yükseköğretim Kurulu ve/veya 
Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

3- Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri 
gerekmektedir. 

4- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru 
yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu 
değildir. 

5- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde 
birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez. 

6- Teslim edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul 
edilecek olup e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 
    11539/1-1 
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi 

ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların 28.09.2022 - 12.10.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

SIRA FAKÜLTE 
BÖLÜM  

ANABİLİM DALI 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
ÖZEL ŞARTLAR 

1 

İSLAMİ 

İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ  HADİS 

ANABİLİM DALI 

PROF. 

DR. 
1 

‐ Hadis alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

‐ Hadis alanında ve Arapça öğretim 

alanında en az 10 yıl deneyime sahip 

olmak. 

2 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DOÇ. 

DR. 
1 

‐ Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktora yapmış olmak. 

‐ Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doçent unvanına sahip olmak. 

‐ Kablosuz ağlar konusunda 

çalışmaları olmak. 

‐ SCI veya SCI Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 

3 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİYOMEDİKAL 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

1 

‐ Biyomedikal, Elektronik, Elektrik-

Elektronik, Elektronik-Haberleşme, 

Mekatronik veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanlarından birinde 

doktora yapmış olmak. 

‐ Biyomedikal enstrümantasyon, 

sinyaller ve sistemlerin tasarımı ve 

geliştirilmesi konularında çalışmaları 

olmak. 

‐ SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 

‐ ÜDS/KPSS/YDS/YÖKDİL ve 

eşdeğerliği olan sınavlardan 85 ve üstü 

puan almış olmak. 

4 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

1 

‐ Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktorasını yapmış olmak. 

‐ SCI veya SCI Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 
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5 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

1 

‐ Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği veya Elektronik 

Haberleşme Mühendisliği alanlarından 

birisinde doktora yapmış olmak. 

‐ Elektronik Mühendisliği veya 

Haberleşme Mühendisliği alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

‐ SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 

‐ ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve 

eşdeğer sınavlardan 85 veya üstü puan 

almış olmak. 

6 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

1 

‐ Bilgisayar Mühendisliği veya 

Bilgisayar Bilimleri alanında doktora 

yapmış olmak. 

‐ SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 

‐ ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve 

eşdeğer sınavlardan 85 veya üstü puan 

almış olmak. 

7 
MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

YAZILIM 

MÜHENDİSLİĞİ 

BÖLÜMÜ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESİ 

1 

‐ Fizik Mühendisliği alanında doktora 

yapmış olmak. 

‐ SCI ve SCI-Exp. kapsamındaki 

dergilerde alanında yayınları olmak. 

‐ ÜDS/KPSS/YDS/YÖKDİL ve 

eşdeğerliği olan sınavlardan 85 ve üstü 

puan almış olmak. 

GENEL ŞARTLAR 

1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır. 

2. Adaylardan, 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara 

uymaları istenir. 

3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir. 

5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

Profesörler için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
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7. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir 

yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte E-devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları 

kabul edilecektir.) 

8. Doçentlik Belgesi 

9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili) 

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

13. İkametgâh 

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 7 takım 

cd veya flash disk. 

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için; 

1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir) 

3. Özgeçmiş (YÖK Formatında - internet sayfamızdan temin edilecektir) 

4. Özgeçmiş (Klasik Formatta) 

5. Yayın listesi 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

7. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları 

(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini 

gösteren onaylı belge) 

(Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir 

yapılabilir veya Diplomaların fotokopileri ile birlikte e-Devlet sistemi üzerinden alınan çıktıları 

kabul edilecektir.) 

8. Doçentlik Belgesi (Doçentler için). 

9. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili) 

10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 

11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) 

12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

13. İkametgâh 

14. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge 

15. Adayın özgeçmiş, diploma, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarının yer aldığı 5 takım 

cd veya flash disk. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM: 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı 

Adres : Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL 

Telefon : 0212 521 81 00 / 1016-1021-1028-1041 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.  

İlan olunur. 11479/1-1 



28 Eylül 2022 – Sayı : 31967 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99 

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili 

maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik 

Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi 

kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. 

Başvuru Evrakları: 

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde 

bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.), 

2. 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Örneğine 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi, 

4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı 

veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), 

5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından 

ulaşılabilir), 

6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,( https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ 

adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname) 

(https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir), 

8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet), 

9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 

10. Kimlik Fotokopisi 

11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını 

gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için), 

12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet), 

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet 

belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup,            

e-Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge) 

14. İlanın bir adet fotokopisi. 

15. Profesör kadroları için 8 (sekiz) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 

6 (altı) adet USB bellek. (https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde yer alan kadro ön inceleme 

dosya hazırlama düzenine göre hazırlanmalıdır.) 

USB içerikleri: 

-Başvuru dilekçesi (imzalı), 

-Özgeçmiş ve yayın listesi, 

-Yabancı Dil Belgesi, 

-Diplomalar, 

-Doçentlik Belgesi, 
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-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan 

Hesaplaması Formu, 

-Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu 

-Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname) 

-Tüm Bilimsel yayın, çalışma ve faaliyetler. (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri 

ayrıca belirtilmelidir.) 

Açıklamalar: 

1. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 

2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

3. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

4. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde 

yapılacak olup; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu başvuruları ise ilana çıkılan birimlere yapılacaktır. 

5. İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 

15. (onbeşinci) gündür. 

6. Müracaatlar Şahsen veya Posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda 

belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 

olup, sorumluluk başvurana aittir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai 

bitimine kadar başvuru yapılacak Profesör ve Doçent Kadroları İçin İstanbul Üniversitesi 

Rektörlüğüne, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne, 

ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 sayılı Kanunun 50. maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik 

eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen 

%30’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu 

bulunmamaktadır. 

8. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına 

girmemiş olanlar, https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar 

kısmında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire 

Başkanlığı Doçentlik Birimine ayrıca iletmeleri gerekmektedir. 

9. İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine, 

https://personel.istanbul.edu.tr/tr/content/mevzuat/yonergeler adresinden ulaşılabilir. Dr. Öğretim 

Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuran tüm adayların bilimsel dosyalarının bu yönergede 

yer alan kriterlere uygunluğu, ilgili akademik birimlerdeki ön inceleme komisyonları ve 

üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir. (Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi 

için sadece Üniversitenin ilgili komisyonu tarafından incelenir.) Akademik Yükseltilme ve 

Atamada asgari kriterleri sağlamayan adayların dosyaları jüri değerlendirmesine alınmaz. 
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10. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların 

atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan 

anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep 

edemeyeceklerdir. 

11. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 

21.03.2022 tarihli, E.20148 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 

16.03.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla ve 15.08.2022 tarihli, E.57078 sayılı 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 03.08.2022 tarihli Yükseköğretim 

Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde 

yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir. 

12. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir. 

13. İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 28.09.2022 

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 12.10.2022 (mesai saati bitimi itibariyle) 

DUYURULUR. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji 
DOÇENT 1  

Göz Hastalıkları DOÇENT 1  

İç Hastalıkları DOÇENT 1 
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Yan 

Dal uzmanlığını almış olmak. 

Genel Cerrahi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

Tıbbi Biyokimya 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Tıp Fakültesi Mezunu olup, Tıbbi 

Biyokimya Uzmanlığını almış olmak. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Deniz Hukuku DOÇENT 1  

Medeni Hukuk DOÇENT 1  

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi DOÇENT 1  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Türk İslam Sanatı 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  
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Bilim Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

FEN FAKÜLTESİ 

Katıhal Fiziği DOÇENT 1 

Nanoyapılar ve termoelektrik 

malzemelerle bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

Farmakoloji DOÇENT 1  

Farmasötik Botanik DOÇENT 1 
Farmasötik Botanik Doçentlik 

alanında ünvan almış olmak. 

Biyokimya 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Halkla İlişkiler PROFESÖR 1  

SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Deniz Biyolojisi DOÇENT 1  

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İslam Tarihi DOÇENT 1  

Tasavvuf DOÇENT 1  

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Mimarlık DOÇENT 1 
Osmanlı Mimarlık Tarihi alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 

Bilgisayar Mühendisliği PROFESÖR 1  

DEVLET KONSERVATUVARI 

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1  

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi DOÇENT 1 

Atatürk İnkılapları ve Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

Türk Sanat Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 
Klasik Türk Musikisi Tarihi alanında 

bilimsel çalışmalar yapmış olmak. 

Türk Tarihi 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

1 

Osmanlı Coğrafyasında İngilizlerin 

Faaliyetleri alanında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 

    11482/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Profesör kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır.) 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi. 
7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar. 
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları 

onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı. 
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu. 
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde ve 
Motor Bakımı 

Profesör 
Doçentliğini Uygulamalı 
Matematik alanında almış 
olmak. 

1 

Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Çocuk 
Gelişimi veya Okul Öncesi 
Eğitimi alanında almış olmak. 

1 

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Yönetim 
Bilişim Sistemleri alanında 
almış olmak veya doktora 
derecesini İşletme alanında 
almış ve doktora döneminde 
Yönetim Bilişim Sistemleri 
alanında çalışmış olmak. 

1 

    11538/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair

Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/1 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/13 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/8 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/14 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/13 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/15 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/18 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/19 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/17 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/24 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/18 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/28 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/19 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli ve E: 2020/32 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2022/20 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


