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YÖNETMELİKLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/8/2013 tarihli ve 28729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar
Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “iki kişiyi” ibaresi “üç kişiyi”
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 15 inci maddelerinde yer alan
“Dumlupınar” ibareleri “Kütahya Dumlupınar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 8/10/2020 tarihli ve 31268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-
meliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“b) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan öğretim ile ilgili bilimsel
toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile orga-
nize etmek ve bu yönde katkı sağlamak.” 

“e) Merkezin amacı ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusundaki diğer faaliyetleri ger-
çekleştirmek.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1)Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisiyle Merkezin faaliyet alanı ile ilgili
konularda çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki
yıl süre için görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev
süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer
alan “on iki” ibaresi “yedi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Rektörü yürütür. 
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/30)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayii

ve Ticaret A.Ş tarafından, Yunanistan Cumhuriyeti (Yunanistan) menşeli 7411.10.10.00.11,

7411.10.10.00.12, 7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları al-

tında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ürünü ithalatına yönelik

yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması

açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü, 

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyetini, 

e) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

f) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

g) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ğ) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu ürün

MADDE 4- (1) Soruşturma konusu ürün, 7411.10.10.00.11, 7411.10.10.00.12,

7411.10.10.00.19, 7411.10.90.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “rafine edilmiş bakırdan

ince ve kalın borular” tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.
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(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya ta-

nımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi

çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Sarkuysan

Elektrolitik Bakır Sanayii ve Ticaret A.Ş tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci

maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma

bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır. 

Mevcut önlem

MADDE 6- (1) 17/10/2017 tarihli ve 30213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/25) ile Yunanistan menşeli

“rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular” ın ithalinde CIF bedelin %5’i ve %9’u oranla-

rında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 11/2/2022

tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) ile Yunanistan menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalka-

cağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle des-

teklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi

neticesinde, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve

zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açıl-

masını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8- (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

Kararı ile Yunanistan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi

çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 9- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın ih-

racatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ih-

racatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Tür-

kiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak,

11 inci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak

suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.
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(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen

üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine, Avrupa Birliği

Türkiye Delegasyonu ile başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu

ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(3) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(4) Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar,

soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet

sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “So-

ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 10- (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan

KEP adresine gönderir.

KEP adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “yurt dışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlar”, soru formlarına

cevapları ile resmi görüşlerini, fiziki ve elektronik (CD/USB ile) ortamda Bakanlığın posta ad-

resine ve aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

EBYS e-posta adresi: ithebys@ticaret.gov.tr

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar

hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate

alınmaz.

(5) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge, görüş ve destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı su-

numlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numa-

raları belirtilir. “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”

tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.

(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
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(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir. 

Süreler

MADDE 11- (1) 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin birinci

fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden

itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması

ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması

veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır.

Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz

şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabi-

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 11/10/2022
Karar No : 2022/ÖİB-K-67
Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 14. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 12201 

—— • —— 
Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12200 

—— • —— 
Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12206 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12141 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12142 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1.300.000 DOZ DÖRTLÜ KARMA AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1.300.000 Doz Dörtlü 

Karma Aşısı" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, 

varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1.  İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.t r adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2. Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 25.10.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecektir. 

6. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

    12237/1-1 
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11 ADET YÜKSEK HACİMLİ SİYAH BEYAZ DİJİTAL BASKI MAKİNESİ SATIN 

ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 11 adet Yüksek Hacimli 

Siyah Beyaz Dijital Baskı Makinesi 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 şartnamesi 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, 20.10.2022 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 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 Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSFP6ZJL62 

    12306/1-1 
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5 KALEM PARK TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem Park Tefrişat Malzemesi, 

Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dökümanı, sair ihale 

evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka 

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2) Teklifler Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN 

YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi 

ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler 21/10/2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

5) Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 12344/1-1 
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A4 VE A3 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Bursa Bölge Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kastamonu 19. Bölge Müdürlüğü 

ihtiyacı “4500 Paket A4 Fotokopi Kağıdı ile 100 Paket A3 Fotokopi Kağıdı” Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan ihtiyaç listesine ve teknik şartnameye uygun 
şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 
satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

SIRA 
NO MALZEME TANIMI MİKTAR ALIM ŞEKLİ 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

1 A4 FOTOKOPİ KAĞIDI 4.500 PAKET TEKNİK ŞARTNAME VE 
NUMUNEYE GÖRE 

25.10.2022 
12:00 

2 A3 FOTOKOPİ KAĞIDI 100 PAKET TEKNİK ŞARTNAME VE 
NUMUNEYE GÖRE 

25.10.2022 
12:00 

NOT: İhaleye katılan firmaların A4 Fotokopi Kağıdı için 2 Adet ve A3 Fotokopi Kağıdı için 2 
Adet numune getirmeleri zorunludur. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüzde ve Ofisimiz www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, 
şartname bedelini (130,00.-TL) Bölge Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ 

ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, 
dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ile ihale dokümanlarının 
aynen kabul edildiğini belirten yazı, KEP beyan formu ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde 
yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 25.10.2022 günü, en geç saat 12.00’a kadar Bölge Müdürlüğümüzde 
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 13.30’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara 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 8. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 
verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına 
belirtilecektir. 

7- Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay vadeli GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. 

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

9- İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2022 / 1069739 
TALEP TAKİP NO: BSEP83FL22 
    12331/1-1 
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6 KISIM 6 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı 6 Kısım 6 

Kalem Tıbbi Cihaz ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz 

tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık Teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında 

sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

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

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini 

(şartname bedelleri malzeme listesinde belirtilmiştir) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin 

teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. 

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

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

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

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

3- Teklifler, 19/10/2022 Çarşamba Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

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

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

belirtilecektir. 

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

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara 

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürün belgeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner 

Sermaye İşletmesi’ne gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 

firmaların iç teklif zarfları Komisyonumuzca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır. 

8- İhale konusu ürünler her bir kısmın tamamına teklif verilmesi kaydıyla kısmi teklife 

açıktır. 

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

istisna kapsamındadır. 

    12135/1-1 
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SONDAJ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

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

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

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

No: 2  67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 88 - 0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2222104 
b) İKN : 2022 / 1046453 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Sondaj Yedekleri -2 kalem 
ç) Teslim Yeri /  
 İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 31/10/2022 Pazartesi günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olanıdır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb.) yaklaşık 
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 12194/1-1 

 



12 Ekim 2022 – Sayı : 31981 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

BASINÇLI HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Basınçlı Havalı Taşıma Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 03722594000 - 03722591900 
ç)  İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 
d) Tekliflerin Verileceği Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244036 
b) İKN : 2022/1059205 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Basınçlı Havalı Taşıma Sistemi / 1 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Yerli İstekliler: Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 

sahasıdır. 
     Yabancı İstekliler: Sözleşmede belirtilecek olan sipariş 

şartlarına bağlı olarak uluslararası teslim şekillerinin 
öngördüğü teslim yeri. 

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 : 150 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 28/11/2022 Pazartesi günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1.  Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki 
belgeleri verecektir; 

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından 
tanzim edilen, sistem elemanları (taşıma troleyi, nakliye ünitesi ekipmanları ve frenleme ünitesi) 
için ayrı ayrı ya da sistemin tamamı için grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 
belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave 
olarak belgenin verildiği tarih itibariyle geçerli olduğunu belirtilen akredite kuruluşun yazısı) 

b) 2014/34/EU ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik 

şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve tam olarak 
cevaplandırılacaktır. 

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

8- Bu ihaleye kısmi teklif verilmeyecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari 

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: - 
İlan olunur. 12204/1-1 
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RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1029966 
İşin Adı : TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mıntıkası Alayunt – 

Balıkesir İstasyonları Arasında 60 E1 Ray Profilinde Raylara Uygun Alüminotermit Ray Kaynağı 
Yapılması 

İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/1 03030 
b) Telefon ve faks numarası : 2722137621 - 2722141943 
c) Elektronik posta adresi : 7bolgesatinalmavestokkontrolmudurlugu@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
    görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası Alayunt – 

Balıkesir İstasyonları arasında 350 adet 60 E1 ray 
profilinde R260 (900A) kalitesinde raylara uygun 
alüminotermit ray kaynağı Ve Stres Alma Yapılması 
( Sıralı Kaynak, Ray Boyu > 72m) yapılması hizmet 
alım işi. 

b) Yapılacağı Yer : TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında (İhale 
dokümanında belirtilmiştir.) 

c) Süresi : 120 (yüzyirmi) gündür. 
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
    Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer : TCDD. İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve 

Toplantı Salonu - GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Tarihi ve saati : 03.11.2022 - 14:30 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İhale dokümanları TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup ihale dokümanına ait 
bedelin TC. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- 
TR400001000021070385575099 -TC. HALK BANKASI - TR540001200918300013000003 hesap 
numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden 
KDV dahil 500,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 
ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 
    12219/1-1 
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MUHTELİF MERDİVEN VE KORKULUK TADİLATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız, Muhtelif Merdiven ve Korkuluk Tadilatı işi ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/1041770 
1- İdarenin  
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/BURDUR  
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) :turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr 
2- İhale Konusu Hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın muhtelif yerlerinde iş sağlığı ve iş 

güvenliği açısından risk teşkil eden merdiven, 
platform, korkuluk ve yer ızgaralarının-merdiven 
basamaklarının yenilenmesi, tadilatı ve/veya değişimi 
işidir. İşin yapımında teknik resimlerde belirtilen ana 
ölçülere ve malzeme çeşitlerine sadık kalınacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  
c) İşin süresi : Yer teslimine müteakip 40 takvim günüdür.  
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  
b) Tarihi ve saati : 24.10.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30 
4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- Teklifler 24.10.2022 Pazartesi Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (24.10.2022 Pazartesi) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
    12203/1-1 
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IV. GRUP MADEN SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Konu: Tesis Şartlı İhale İlanı  
Sivas Malatya Elazığ illeri dahilindeki ER:3433480 sayılı IV. Grup maden sahası 3213 

sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında uç ürün üretimine yönelik Pelet (Demir) 
tesisi kurulması şartı ile ihale edilecektir.  

İhalesi yapılacak ER:3433480 sayılı sahaya ait bilgiler, 12.10.2022 tarihinden itibaren 
http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak 
sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahanın ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan 
yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu ”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için;  ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. İhale 
teminat tutarı her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. 

6-  İhale, şartnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans 

Salonu’nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.  
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır. Müracaatçıların, 
ihale şartname bedeli olan 1.500,00 TL’yi Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, 
Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve 
Banko Önü Tahsilat ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları 
gerekmektedir. 

    12315/1-1 
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KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya Belediye Başkanlığından: 
Ferhat Tepesi Teleferik Tesisi ile Ferhat Tepesi Mesire Yeri Gelişim ve Yönetim Planında 

ve Teleferik Alt İstasyonu Bölgesinde Bulunan Otopark, Günübirlik ve Gelir Getiren Ticari 
Tesislerin Yaptırılması ve Tüm Tesislerin Yapım Süresi Dahil 29 Yıl Süreyle İşletilmesi 
Kiralama İşi İhale Edilecektir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Amasya Bölge Müdürlüğü, 
Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ile Amasya Belediye Başkanlığı arasında 18/01/2021 tarihli 
sözleşme (Ferhat tepesi B tipi Mesire Yeri İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi İşi Sözleşmesi) 
kapsamında bulunan 444,445,446, 447,473,474 numaralı bölmelerde B Tipi Mesire Alanları 
Yönetmeliğine uygun nitelikte ve sayıda gelir getirici tesisler ile Tarım ve Orman Bakanlığı İzin 
ve İrtifak Dairesi Başkanlığının 2020-5-152-070-00067 Dosya Numaralı Kesin İzin Taahhüt 
Senedi kapsamında 8594,24 m2 alanda yapılacak Teleferik Tesisi ve Teleferik Tesisi alt istasyon 
bölgesinde (222 ada 2-3-4 numaralı parsel, 1009 ada 1-2-3-4-7 numaralı parsel) otopark, 
günübirlik ve gelir getirici tesislerin yaptırılarak sözleşme süresi içinde (yapım süresi dahil 29 yıl) 
işletilmesi ve bu süre sonunda yaptırılan tüm tesislerin Amasya Belediyesine devir edilmesi işidir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale 
edilecek olup, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 
a) Adresi  : 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200        

Merkez/Amasya 
b) Telefon ve faks numarası : 0(358) 218 80 00 / 0(358) 218 32 86 
2- İhale konusu işin; 
Niteliği, türü ve miktarı       : 1 Adet Teleferik Tesisi ve Sosyal Tesislerin Yapımı ile     

29 Yıl İşletilmesi İşi 
3- İhalenin; 
a) Yapılacağı Yer  : T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI- 55 Evler 

Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No 99. 05200 
Merkez/Amasya (2. Kat Meclis Toplantı Salonu) 

b) Tarihi ve saati  : 27/10/2022 Perşembe Günü Saat 10:15 
c) Müracaat  : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesindeki 

hususlara uyulmak kaydıyla, idareye sunulmak üzere, 27/10/2022 Perşembe Günü saat 09:00'a 
kadar ihale dosyalan 3. Kat İhale Servisi'ne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki 
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4- Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik   başvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf 

ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğuyı 1da alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir 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. 

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu. 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi.  
4.2. Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İsteklinin 25.000.000 TRY (YirmibeşmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 
mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki 
kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 
oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı: 
Toplam muhammen bedelin yüzde üçü (%3) tutarındaki en az 174.000 (YÜZYETMİŞ 

DÖRTBİNTÜRKLİRASI) TRY tutarında geçici teminat verilecektir. 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun 75.000.000 TRYden 

az olmaması gerekir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, 
ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki 
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İş ortaklığında, ortaklardan biri. 
birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

4.3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.3.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
5- İhale dokümanının görülmesi: 
5.1.  İhale dokümanı, T.C. Amasya Belediye Başkanlığı, 55 Evler Mahallesi Mehmet 

Varinli Caddesi No 99. 05200 Merkez/Amasya İhale Servisi'nde görülebilir ve 2.500 TL+ %18 
K.D.V. (ikibinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığında satın alınabilir. 

5.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almış olması 
zorunludur. 

6-  Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren inşaat ve montaj süresi 
dahil 29 yıldır. 

7-  Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
8-  İhale ile ilgili diğer hususlar; teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı ve 

projelerden oluşan ihale dokümanında belirtilmiştir. 
9-  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 
10-  2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ilan olunur. 
    12157/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 26.09.2022 
tarih ve 426 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir. 

İŞİN ADI  : Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesi 7666 ada 
1 parsel 7667 ada 3 parsel nolu taşınmazların kat 
karşılığı inşaat yapım işi 

İŞİN SÜRESİ  : Yer teslim tarihinden itibaren 730 takvim günü 
İLİ : Diyarbakır 
İLÇESİ : Sur 
MAHALLESİ : Yiğitçavuş 
ADA/PARSEL NO : 7666/1, 7667/3 
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.880,00 m2 

CİNSİ : Arsa 
TAHMİN EDİLEN BEDEL : 43.801.000,00 TL 
GEÇİCİ TEMİNAT :   1.314.030,00 TL 
İHALE TARİHİ VE SAATİ : 01/11/2022 Salı günü saat 10:00 
Vakıflar Meclisi' nin 26.09.2022 tarih ve 426 nolu kararına istinaden; Mülkiyeti 

Diyarbakırlı Vezir İbrahim Paşa Bin İsmail Ağa Vakfına ait, Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Yiğitçavuş 
Mahallesinde bulunan, tapunun 7666 ada 1 parsel ile 7667 3 parselinde kayıtlı ''arsa'' vasfından 
taşınmazların; 

a) Mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az A blok 1 ve 2 nolu bağımsız 
bölümler ile B ve E blokların tamamı (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, E1, 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12 nolu bağımısız bölümler) ve D blok, D7, D8, D9 
numaralı bağımsız bölümlere (toplam 29 adet bağımsız bölüm) ilave olarak 1.000,00 (Bin) TL 
nakit paranın vakfına alınması(kat karşılığı oranı en az 37,89), 

b) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı Kanunda belirtilen orana kadar olan 
kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde 
aşan kısmının bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi, 

c) İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması 
halinde sözleşme oranında vakfına yansıtılması, 

d) 634 sayılı Kanun gereğince taşınmazın fonksiyonuna uygun yönetim planının Bölge 
Müdürlüğü gözetiminde hazırlanması, 

e) Mimarlar Odasınca en az bedel hesap cetveline göre belirlenen bedeli geçmemek üzere, 
avan proje bedelinin yüklenici tarafından proje müellifi ve/veya ilgilisine sözleşme imzalanmadan 
önce ödenmesi, 

f) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (şerh, beyan vb.) kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhid, terk vb. işlemlerinin 
yapılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak resmi ve/veya özel kurumlardan alınması gereken her 
türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanarak idareye teslim 
edildiği tarihe kadar alınması gerekli tüm (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, 
yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç ceza vb.) yüklenicisi 
tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş ve işlemlerle ilgili olarak idareden 
herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 

g) Yer teslim tarihinden itibaren 730 takvim günü içerisinde işin sözleşme ve ekleri ile fen 
ve sanat kurallarına göre tamamlanarak idareye teslim edilmesi, 

kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. 
İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, İskenderpaşa Mahallesi İnönü Caddesi No:41, 

Sur/DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının   
1. Katında İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
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İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanı satış bedeli olan 1.000,00 TL’ yi 
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Diyarbakır Şubesi nezdindeki 
TR 69 0021 0000 0030 0002 1000 01 İBAN no.lu hesabına yatırdıktan sonra 31.10.2022 günü 
mesai bitimine kadar mesai saatleri içinde, Vakıflar Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Yatırım ve 
Emlak Şube Müdürlüğünden alabileceklerdir. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 01/11/2022 Salı günü saat 
10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi 
bir sebeple geri alınamaz). 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekmektedir. 

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 Sanatkarlar 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 
yatırıldığına dair makbuz, 

f)İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi(Ek:3) 

g) Tahmin edilen bedelin % 10 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.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
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İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi(İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında 
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif 
bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si 
değerlendirilir.) 

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.1.a) Bu ihale de benzer iş olarak Yapım İşleri Benzer İş Tebliği eki Ek1: Yapım İşlerinde 
Benzer İş Grupları Listesinin (B) Üst Yapı Bina İşleri 1.Grup,2.Grup ve 3.Grup bina işleri benzer iş 
olarak kabul edilecektir. Mühendis ve Mimar diploması benzer iş olarak kabul edilmeyecektir. 
(Resmî Gazete’nin 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı nüshasında yayımlanan tebliğ) 

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

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, 

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 

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 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:6), 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 01/11/2022 Salı 
günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR 
 12095/1-1 
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2 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin 
a) Adresi  : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
 internet adresi (varsa) : -  
2- İhale Konusu malın: 

a) Niteliği,türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 
1- Uyku Transponderi (EKG-EMG, 
Lokomotor Aktivite, Sıcaklık) 
İhale kayıt no:2022/1052005 

8 Adet 20.10.2022 10:00 

2- Kışlatma Sistemi 
İhale kayıt no:2022/1052063 
1- Kışlatma Sistemi Tank Ünitesi 
2- Kışlatma Sistemi Isı Pompası 

 
 

2 Adet 
1 Adet 

 
 

20.10.2022 

 
 

10:30 

b-) Teslim Tarihi ve c-) Teslim Yeri : 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde 

mesai saatlerinde İ.Ü Su Bilimleri Fakültesine teslim edilecektir. 
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

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

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

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. 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, 

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

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

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 
4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.4.1. Firma, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. (1 sıra nolu 

ihale için) 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında 
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
    12151/1-1 
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CASİNG ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Casing Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1047995 

1-İdarenin  

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11  

06530 Çankaya /Ankara   

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 60 – 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

 internet adresi (varsa) : 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

     1. KISIM 

     10.000 Metre 6 5/8” Kapalı Casing (J-55/K-55), 

     2.KISIM 

     7.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (J-55/K-55), 

     3.KISIM 

     3.000 Metre 9 5/8” Kapalı Casing (L-80), 

     4.KISIM 

     2.500 Metre 13 3/8” Kapalı Casing (J-55/K-55). 

b) Teslim yeri/yerleri : a)Yerli İstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü 

Sondaj Dairesi  Başkanlığı Ambarları veya Ankara il 

sınırları içinde İdarenin göstereceği herhangi bir yer 

     b)Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare 

tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

(yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin 

tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 

     1.KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günü,  

     2.KISIM:180 (yüzseksen) takvim günü, 

     3.KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günü,  

     4.KISIM: 180 (yüzseksen) takvim günüdür.  
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3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 09/11/2022 – 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 
İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 
hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

 a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
 İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
 İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
 a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
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 b) Adayın ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

 c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 

 ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

  d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden 

birini sunması yeterli kabul edilecektir. 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 

aşağıdaki belgeler: 

4.3.2.1. Geçerli API SPEC 5CT sertifikasının bir kopyası teklifle birlikte verilecektir. 

Üretici firma adı API kompozit listesinde yer alacak, teklif ve teslim sırasında aktif durumda 

olacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 

    12125/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli İznik Belediye Başkanlığından: 

İHALE KATILIM ŞARTLARI 
Nitelikleri, Tahmini Bedelleri, Geçici Teminatları, İhale Saatleri 

Mahalle Ada Parsel Niteliği Alanı Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Saati 
Elbeyli 1411 3 Arsa 3.042,12 m2 4.259.000,00 TL 127.770,00 TL 14:00 
Elbeyli 1411 1 Arsa 6.995,26 m2 9.795.000,00 TL 293.850,00 TL 14:05 
Elbeyli 1409 1 Arsa 3.673,17 m2 5.143.000,00 TL 154.290,00 TL 14:10 
Elbeyli 1403 1 Arsa 3.652,10 m2 5.113.000,00 TL 153.390,00 TL 14:15 
Elbeyli 1400 1 Arsa 4.348,35 m2 6.088.000,00 TL 182.640,00 TL 14:20 
Elbeyli 1398 1 Arsa 6.777,16 m2 9.488.500,00 TL 284.655,00 TL 14:25 
Elbeyli 1395 1 Arsa 3.092,29 m2 4.330.000,00 TL 129.900,00 TL 14:30 

İhale Şartname ve eklerinin; 
Alınacağı Yer : İznik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
     Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No: 65/A İznik 

/ BURSA 
Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 

200,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. 
İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içinde yukarıda 
yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Mali Hiz. 
Müdürlüğü Gelir Şefliği’ne yatırılacaktır. 

İhalenin; 
Yapılacağı Tarih : 20.10.2022 
Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş 

Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis 
Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi 
No: 65/B İznik/BURSA 

Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 
kapalı teklif (artırma) usulü. 

Tekliflerin; 
Verileceği Yer : Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş 

Fehmi BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis 
Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi 
No:65/A İznik/BURSA adresinde toplanacak Komisyona 
verilecektir. 

Son Teklif Verme  
Tarihi ve Saati : İhalelerin yapılacağı tarihlerde (20.10.2022) saat: 11:00 
İhaleye katılma belgeleri; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 

komisyona sunacaklardır. 
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a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1- İkametgâh belgesi 
2- Noterden tasdikli imza beyannamesi 
3- Muhtarlıktan veya noterden alınmış nüfus cüzdan sureti 
4- İznik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

d) Ortak katılım olması halinde (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim 
Beyannamesi 

e) Vekâleten katılınması halinde, katılanın Noter tasdikli Vekâletnamesi ve noter tasdikli 
imza beyannamesi 

f) 2886 sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat 
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak) 
ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve 
saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
    11788/1-1 

—— • —— 
YAPRAKLI+İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 24.10.2022 

Saati 11:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri MENGEN ORMAN 
 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 
GÖKÇESU 

OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç  
2280 4413,84 1 1.600,00 211.864,00 

2 
YALAKKUZ 

OİŞ 
Yapraklı + İbreli 

Dikili Ağaç  
1172 2845,763 1 1.650,00 140.865,00 

TOPLAM 
 

3452 7259,603 2 3.250,00 352.729,00 
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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 
Kanununa 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 % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 

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

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

Bilgi İçin; Adres, Telefon, Faks No: 
Adres : Beşler Mah. Sıtma Pınarı Cad. No: 2 Mengen/BOLU 
Telefon : 0(374) 356 1014 
Fax No : 0(374) 356 1100 
    12193/1-1 
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24 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar Küçük Sanayi 

Sitesi Yapı Kooperatifine ait 24 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri 

için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile 

ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi   : Acıgöl Mah. Dabakhane Cad.No:10 Bor/NİĞDE 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  24 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Bor/NİĞDE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile)  : 61.800.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    1.854.000 TL  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer   : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 26/10/2022- Saat 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Niğde Bor Ayder Dericiler ve Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 

Acıgöl Mah. Dabakhane Cad.No:10 Bor/NİĞDE adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    12170/2-2 
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PREMİUM DÜZEY RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN 

ALINACAKTIR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (İki) adet 

Premium Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi Alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasların 20. maddesinin (f) 

bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale kayıt numarası : 2022/1044900 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü 

     12 Şubat / KAHRAMANMARAŞ 

b) Telefon numarası : Tel: 0 (344) 300 1064-65 

c) Elektronik posta adresi : arsproje@ksu.edu.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

internet adresi (varsa) : http://bap.ksu.edu.tr  

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Premium Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi 

Sistemi, 2 Adet. 

b) Teslim yeri/yerleri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Radyoloji A.B.D. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (Doksan) 

takvim günü  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avşar Kampüsü,  

     12 Şubat/ KAHRAMANMARAŞ 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri  : Tarih: 18/10/2022 Saat : 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.1’den 

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

kriterler: 

4.2.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.4’ten 

görülebilir.  

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.5’ten 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1.Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartname Madde 7.6’dan 

görülebilir. 

5- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teknik şartnameye uygunluk ve teklif 

edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır. 

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.ksu.edu.tr adresinde görülebilir ve ihale doküman 

bedeli olarak 150,00- Türk Lirası karşılığında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nden satın alınabilir. İhale 

dokümanını almak isteyenler bedelini K.S.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Vakıfbank 

Kahramanmaraş şubesinin TR59 0001 5001 5800 7294 0056 42 no.lu hesabına yatıracaktır. 

7.2. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Başvurular 18/10/2022 günü saat 09:30’a kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine elden teslim 

edilecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. 

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı için teklif edilen birim fiyat üzerinden sözleşme 

imzalanacaktır. 

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- İstenilen belgeler dizin halinde sıra ile isimleri yazılmış olarak verilecektir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

14 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esaslara göre yapılacaktır. 

    12100/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 17/10/2022 

Saati 14:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeri esatiş.ogm.gov.tr 

 
Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen Bedeli 

TL 

Geçici Teminat 

TL Adet m3/Ster/K 

1 
GÖKALAN 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 1405   909.083 1 1.200,00 32.727,00 

2 
İKİZPINAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 2849   2803.442 1 1.300,00 109.334,00 

3 
İKİZPINAR 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 4198 3692.87 1 1.400,00 155.101,00 

4 
GÖKALAN 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 2183   4660.523 1 1.500,00 209.724,00 

 TOPLAM   1063 12065.918 4 5.400,00 506.886,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 4 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

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

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’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 % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

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

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : Taşağıl Mahallesi 
Telefon : 0(242) 762 2005 
Fax No : 0(242) 762 3206 
    11787/2-2 

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

SATILACAKTIR 
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İhsangazi İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: İhsangazi 
İhale Tarihi : 17.10.2022 // İhale Saati: 11:30 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. 
No 

Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 

Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 Mergüze 
İb. Dikili 

Ağaç 
73 1042 2948 1.422,713 1.230,00 52.498,00 

Toplam: 2948 1.422,713 1.230,00 52.498,00 

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

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr adreslerinde 
temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR5500010010412 
52458935001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0366 392 10 09 / Döner Sermaye Muhasebe Yetkilisi Şerife ALAN 
    11963/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12342/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12328/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12329/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12330/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12343/1-1 
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Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12318/1-1 
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi 
alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının 
nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere  www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. 
Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır. 

GENEL AÇIKLAMALAR: 
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans Y.Ö.K. 

tarafından, doktora Ü.A.K. tarafından) onaylanmış olması şarttır. 
2. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir. 
3. Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı 

Üniversitemizce oluşturulacak “Ön İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu 
inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul 
edilecektir. 

4. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
6. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir. 
7. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. 
8. Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 218 12 31 
Adres:A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM - 

ANASANAT DALI/ 
PROGRAM 

UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMALAR 

Afyon Meslek 
Yüksekokulu 

Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış 
olmak. Gıdalarda emülsiyon stabilitesi ve 
zeta potansiyeli ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Başmakçı M.Y.O. 
Pazarlama ve Dış 

Ticaret 
Dış Ticaret Dr.Öğr.Üyesi 4 1 

İktisat alanında doktora yapmış olmak. 
Panel veri yöntemi ile ülkelerin dış ticaretini 
analiz eden çalışmalar yapmış olmak. 

Bolvadin M.Y.O. 
Bilgisayar 

Teknolojileri 
Bilgisayar 

Programcılığı 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Bilgisayar Teknolojileri veya İlköğretim 
alanlarından birinde doktora yapmış olmak. 
Teknoloji destekli matematik öğretimi ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Devlet 
Konservatuvarı 

Müzik Piyano Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Konservatuvar mezunu ve Müzik Anasanat 
Dalından sanatta yeterlik yapmış olmak. 
Solfej alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitim Programları 

ve 
Öğretim 

Doçent 1 1 

Eğitim Programları ve Öğretim alanından 
doçentliğini almış olmak. Eğitim programı 
okuryazarlığı ve öğretmen kimliği ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
alanında doktora yapmış olmak. Olumsuz 
akademik sonuçlarla başa çıkma ve bilgelik 
algısı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
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Eğitim Fakültesi 
Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi 
Matematik Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. Kriptoloji ve zeka oyunları ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Türkçe ve Sosyal 

Bilimler 
Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış 
olmak. Kaynaklardan yazma ve okuma 
becerisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Çağdaş Türk 
Lehçeleri ve 
Edebiyatları 

Kuzey-Batı 
(Kıpçak) Türk 
Lehçeleri ve 
Edebiyatları 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. 
Tatar Edebiyatı ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Fizik 
Atom ve Molekül 

Fiziği 
Dr.Öğr.Üyesi 4 1 

Fizik alanında doktora yapmış olmak. 
Toprak gazında, sularda ve bina içinde 
radon elementi ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Kimya Biyokimya Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. 
Enzim inhibisyonu ve biyojen aminler ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik 
Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Matematik alanında doktora yapmış olmak. 
Kesirli analizde fark denklemlerinin 
salınımlılığı ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik 
Analiz ve 

Fonksiyonlar 
Teorisi 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Matematik alanında doktora yapmış olmak. 
Toplanabilme teorisinde epigraflar ve 
optimizasyon ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Psikoloji Klinik Psikoloji Doçent 1 1 
Klinik Psikoloji alanından doçentliğini almış 
olmak. Travma ve travma sonrası büyüme 
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Sosyoloji 
Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak. 
Türkiye’de sosyoloji tarihi ve kent sosyolojisi 
ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Tarih Ortaçağ Tarihi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Ortaçağ Tarihi alanında doktora yapmış 
olmak. Bizans imparatorları ve kentleri ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Eski Türk 
Edebiyatı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Eski Türk Edebiyatı alanında doktora 
yapmış olmak. Aruz ve edebi sanatlar ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Resim Resim Doçent 1 1 
Plastik Sanatlar alanından doçentliğini almış 
olmak. 

Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

Sinema ve 
Televizyon 

Sinema ve 
Televizyon 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Radyo Televizyon ve Sinema alanında 
doktora yapmış olmak. Sinema ve felsefe ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat İktisat Teorisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
İktisat alanında doktora yapmış olmak. 
İstihdam ve uluslararası rekabet gücü ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 
İşletme İşletme Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Pazarlama alanında doktora yapmış ve 
İngilizce ders verme yeterliliğine sahip 
olmak. Marka isimleri ve ses sembolizmi ile 
ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler 

Fakültesi 
İşletme İşletme Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Finans alanında doktora yapmış ve İngilizce 
ders verme yeterliliğine sahip olmak. Enerji 
borsaları ve enerji borsalarında faaliyet 
gösteren piyasalarla ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 
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İslami İlimler 
Fakültesi 

Felsefe ve Din 
Bilimleri 

Din Bilimleri Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış 
olmak. İslam’ın erken dönemlerine dair 
sosyolojik çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

Osmanlı Türkçesi 
ve 

İslami Türk 
Edebiyatı 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

İslam Tarihi ve Sanatları Türk İslam 
Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. 
Dini-edebi metinler ve Türkçe tasavvufi şiir 
şerhleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

Siyer-i Nebi ve 
İslam 
Tarihi 

Doçent 1 1 

İslam Tarihi ve Sanatları alanından 
doçentliğini almış olmak. Osmanlı şehir 
tarihi ve vakıfları ile ilgili çalışmalar yapmış 
olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Kelam ve İslam 
Mezhepleri Tarihi 

Doçent 1 1 
Temel İslam Bilimleri alanından doçentliğini 
almış olmak. Maturidi kelamı ve kelam 
kozmolojisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Kur’an-ı Kerim 
Okuma ve 
Kırâat İlmi 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Temel İslam Bilimleri Kur’an-ı Kerim Okuma 
ve Kırâat İlmi alanında doktora yapmış 
olmak. Asım kıraatı ve tecvit ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Tasavvuf Doçent 1 1 

Temel İslam Bilimleri alanından doçentliğini 
almış olmak. Tasavvuf nazariyatı ve Arapça 
tasavvufi eserlerin şerhleriyle ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomekanik Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Biyomedikal Mühendisliği veya Makine 
Mühendisliği alanlarından birinde doktora 
yapmış olmak. Biyomekanik ve eklemeli 
imalat ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kimya 
Mühendisliği 

Proses ve Reaktör 
Tasarımı 

Doçent 1 1 

Kimya Mühendisliği veya Kimya alanlarının 
birinden doçentliğini almış olmak. Bitkisel 
materyallerden metabolitleri ayırma işlemi 
prosesleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Sandıklı Uyg Bil. 
Y.O. 

Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Dr.Öğr.Üyesi 4 1 
Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. Çocuk 
Gelişimi alanında doktora yapmış olmak. 

Sandıklı Uyg Bil. 
Y.O. 

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış 
olmak. 

Sandıklı Uyg Bil. 
Y.O. 

Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanlarının 
birinde doktora yapmış olmak. Çocuk 
suçluluğu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler 
Veterinerlik 
Cerrahisi 

Dr.Öğr.Üyesi 3 1 
Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili 
alanda doktora yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği 

Temel Bilimleri 

Laboratuvar 
Hayvanları 

Bilimi 
Profesör 1 1 

Veteriner İç Hastalıkları alanından 
doçentliğini almış olmak. Diyabet ve 
botulismus hastalıkları ile ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği 

Temel Bilimleri 

Veteriner Hekimliği 
Tarihi ve 

Deontoloji 
Dr.Öğr.Üyesi 3 1 

Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili 
alanda doktora yapmış olmak. 

Veteriner Fakültesi 
Zootekni ve 

Hayvan 
Besleme 

Veterinerlik 
Zootekni 

Doçent 1 1 
Veteriner Fakültesi mezunu olmak. İlgili 
alandan doçentliğini almış olmak. 

 12220/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama 
Esasları'na göre yapılacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 
başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosya veya 
1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6(altı) nüsha CD/flash bellek 
ekleyerek;  

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan 
4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) 
nüsha CD/flash bellek ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte, bu ilanın 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına 
başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten 
dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha 
dosya veya  1 (bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) nüsha 
CD/flash bellek ekleyerek bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili 
birimlere başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
NOT: (*) bulunan anabilim dallarında  İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 
Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak. 

 
BİRİM/ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI 
UNVAN ADET NİTELİKLER 

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ     

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Profesör 1 
Türk Dili  alanında doçentliğini almış olmak.Eski Türk Dili alanında çalışmaları 

olmak. 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 
Doçent 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. 

Güncel öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmaları olmak. 

Müzik Eğitimi Doçent 1 
Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Eğitimi)  alanında doçentliğini almış olmak. 

Müzik eğitimi üzerine  çalışmaları olmak. 

Matematik Eğitimi Doçent 1 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (Matematik Eğitimi) alanında doçentliğini 

almış olmak. Matematik Eğitiminde teknoloji kullanımı alanında çalışmaları 

olmak. 

Okul Öncesi Eğitimi Doçent 1 
Temel Eğitim (Okul Öncesi Eğitimi) alanında doçentliğini almış olmak. Erken 

çocuklukta fen eğitimi  alanında çalışmaları olmak.  
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Türkçe Eğitimi  Doçent 1 
Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Okuma kültürü ve yaratıcı 

drama alanında çalışmaları olmak. 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ       

Denizcilik Ekonomisi ve 

Politikaları * 
Profesör 1 

Deniz Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.Taşıma hukuku alanında 

çalışmaları olmak. 

Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği * 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği alanında doktora yapmış 

olmak.Gemilerde hibrit veya elektrikli sevk sistemleri alanında çalışmaları 

olmak.  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak.Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi 

ile ilgili çalışmaları  olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Uygulamalı Psikoloji Profesör 1 Psikopatoloji ve psikoterapi üzerine çalışmaları olmak. 

Toplumsal Yapı ve Değişme 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 Kültür sosyolojisi üzerine çalışmaları olmak.   

FEN FAKÜLTESİ 

Yöneylem Araştırması  Profesör 1 
İstatistik alanında doçentliğini almış olmak. Kuyruk sistemlerinin veya 

envanter sistemlerinin olasılıksal modellemesi üzerine çalışmaları olmak. 

Bilgisayar Bilimleri Doçent 1 
Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak. Makine 

öğrenimi ve metin madenciliği konularında çalışmaları olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

Fotoğraf Profesör 1 
Plastik Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak.Fotoğraf alanında 

çalışmaları olmak. 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 
Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak. İç 

Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmaları olmak. 

Hemşirelik Yönetimi Doçent 1 
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında doçentliğini almış olmak.Hemşirelik 

Yönetimi alanında çalışmaları olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Uygulamalı Jeoloji Profesör 1 
Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Mühendislik 

Jeolojisi ve kaya mekaniği ile ilgili çalışmaları olmak. 

Maden Yatakları ve 

Jeokimya 
Doçent 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Maden 

yatakları üzerine çalışmaları olmak. 

Malzeme Bilimi  Doçent 1 
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. 

Biyomalzemeler ve nanomalzemeler alanlarında çalışmaları olmak. 

Sismoloji  Doçent 1 
Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Sığ sismoloji 

alanında çalışmaları olmak. 

Üretim Metalurjisi  Doçent 1 
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Soğuk 

metal transfer kaynağı ve sert dolgu kaplamalar üzerine çalışmaları olmak. 
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TIP FAKÜLTESİ 

Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör 1 
Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış 

olmak.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Hematoloji) alanında doçentliğini almış olmak.  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 
Çocuk Romatolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

alanında doçentliğini almış olmak.   

Göz Hastalıkları Profesör 1 Göz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.  

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 
Profesör 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak.   

Göz Hastalıkları Doçent 1 Göz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.  

Tıbbi Biyoloji Doçent 1 
Mikrobiyoloji ve immunoloji doktorası olmak. Biyoloji alanında doçentliğini 

almış olmak.  

Biyofizik Doçent 1 Biyofizik alanında doçentliğini almış olmak.  

DEVLET KONSERVATUVARI 

Genel Müzikoloji Doçent 1 
Müzik anasanat dalında sanatta yeterlik yapmış olmak.Müzik alanında 

doçentliğini almış olmak. 

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

Prevantif Onkoloji Profesör 1 
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak.Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.  

İLGİLİLERE DUYURULUR. 12221/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili 

maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 
araştırma görevlisi alınacaktır. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik 

İktisadi ve 
İdari Bilimler 

İktisat 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Fakültelerin İktisat Bölümü lisans 
mezunu olup, İktisat Anabilim Dalında 
en az tezli yüksek lisans öğrencisi 
olması şartı aranır. 

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 

İlan Tarihi 12/10/2022 
Son Başvuru Tarihi 26/10/2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 02/11/2022 
Giriş Sınavı Tarihi 08/11/2022 
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 11/11/2022 
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A- GENEL ŞARTLAR  
1- İlanda belirtilen kadroya yapılacak atamada; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 

inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak.  

3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate 
alınır. 

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.  

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
6- İlanda belirtilen kadroya başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 

birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 
B- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ  
1- Başvuru dilekçesi (Dilekçede başvurulan Fakülte/Bölüm, adres, telefon no, e-mail gibi 

adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir). 
2- Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3- Lisans ve varsa lisansüstü diplomalarının onaylı suretleri (Diplomanın aslı veya ıslak 

imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 
mezun belgesi). 

4- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi    
(e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir). 

5-  Resmi lisans transkripti (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 
kaydıyla not döküm belgesi). 

6- ALES belgesi (Barkod/Karekodu okunaklı olmalıdır). 
7-  Yabancı dil belgesi. 
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi.  
9- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
10- Yerleşim yeri ve adres belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak 

kaydıyla alınabilir). 
11- Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla 

alınabilir) veya adayın beyanı (Beyan formu Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir). 
12- 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş).  
NOT: Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen 

veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 
sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 
Başvuru Adresi:  
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ  
Tel: (0 352) 324 00 00 – Faks: (0 352) 324 00 04 
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemiz web adresinden 

(www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2023 Yılına Ait Genel

Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar

Sayısı: 6206)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6207)

–– Ülkemizden Pakistan İslam Cumhuriyeti’ne Gönderilecek İnsani Yardım

Malzemelerinin Demiryoluyla Sevki Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet

Demiryolları Taşımacılık A.Ş.’nin Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar

Sayısı: 6208)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/30)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-67 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
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