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YÖNETMELİKLER

Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve

Araştırıma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştır-

ma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevle-
rine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Dekan: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,
c) Fakülte: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,
ç) Hastane Müdürü: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Müdürünü,
d) Merkez (Hastane): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
e) Müdür (Hastane Başhekimi): Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Müdürünü,
f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
g) Üniversite: Ege Üniversitesini,
ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze
başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti ver-
mek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına say-
gılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime
devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.
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ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Üni-
versite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yük-
sekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği
yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araş-
tırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette
bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Alanında yüksek lisans ve doktora yaptırmak.
f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kap-

samında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların
ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak
ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız
ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu ku-
rum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili
araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
iş birliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştiril-
mesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ede-
rek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını
ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyet-
lerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üst-
lenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları
doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulun-
mak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla,
kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür (Hastane Başhekimi).
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8- (1) Müdür (Hastane Başhekimi), Fakültenin devamlı statüde çalışan öğre-

tim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
(2) Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce

aynı usulle değiştirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri

almak ve denetlemek.
b) Fakülte anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre per-

formanslarını tespit etmek.
c) İdari personel ihtiyacına ilişkin önerilerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.
ç) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini,

uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.
d) Merkezin enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10- (1) Fakültenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla

iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları
(hastane başhekim yardımcıları), Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur-
lar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil bırakır.
(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden
önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan,

Müdür ve müdür yardımcıları ile Fakültede farklı anabilim dallarında görev yapan öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli ka-

rarları almak.
b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını
yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek
ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulun-
mak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,
laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu
birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları
hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
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Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Rektör veya rektör yardımcısı başkanlığında, Dekan,

Müdür, Fakülte anabilim dalı başkanları, anabilim dalı başkanlarının önerisi üzerine Rektör

tarafından görevlendirilen birer araştırma görevlisi ve Hastane Müdürü ile ilgili birim/ünite

sorumluları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak

üzere en fazla otuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Rektör, ihtiyaç halinde

Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü

yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri

değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye

niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14- (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans

mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eği-

timi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık Devlet memurluğu

tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında lisansüstü dereceye sahip

ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Rektör

tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanlarında Müdür ve

Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan

alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komis-

yon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Ku-

rulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya

laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Rektöre ve Müdüre karşı

sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hüküm-

leri ile Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 4/2/2017 tarihli ve 29969 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege

Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

13 Kasım 2022 – Sayı : 32012                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ön li-
sans ve lisans programlarında (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi hariç) uygulanacak eği-
tim, öğretim, ölçme ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ön lisans ve li-

sans programlarına (Tıp, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi hariç) öğrenci kabulü, eğitim-öğ-
retim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlendirme, diploma ve ayrılma işlemleri ile
ilgili hükümleri kapsar.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Birimlerle ilgili eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl sonu sınavı

ile bütünleme sınavı, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri
konular akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası, altıncı fıkrasının (ç),
(d) ve (e) bentleri ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders
sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet GNO baraj sınavı ve azami süre sonu ek sı-
navlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar elek-
tronik ortamda da yürütülebilir.”

“ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci başarısızlık
sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı aka-
demik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Yaz okulunda bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu
için mezun olamayan öğrencilere yapılan sınavdır. Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince
bir kez kullanılır. Öğrencilerin, bu sınava girebilmeleri için birim kurulu tarafından belirlenen
zorunlu stajlar ile ilgili tek ders haricindeki tüm derslerini başarı ile tamamlamaları ve birime
dilekçe ile başvurmaları gerekir. Tek ders sınavları, bütünleme sınavları ve yaz okulu notlarının
kesinleşmesinden sonra yapılır. Tek ders sınavında alınan puan, Ölçme ve Değerlendirme Uy-
gulama Esaslarına göre harfli nota çevrilir. Tek ders sınavında başarısızlık halinde ders tekrar
alınır.

e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve bütünleme sınav-
larına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. İlgili yönetim kurulu başvuruları inceleyerek
mazereti kabul edilen öğrenciler için sınav tarihlerini belirler. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği
süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen
öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

“(8) Sınav süreleri ara sınavlar için bir ders saati, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları
için iki ders saatidir. Ancak, dersin veya sınavın niteliğine göre bu fıkrada belirtilen süreler dı-
şında belirlenecek sınavın süresi ve nasıl yapılacağı ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- (1) Ara sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün

içerisinde ilan edilir. 
(2) Ara sınav haricinde yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin so-

nucu, yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce ilan edilir.
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(3) Yarıyıl sonu sınavı sonuçları bütünleme sınavlarının başlama tarihinden önce ilan
edilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26- (1) Öğrenciler değerlendirmeye esas her türlü etkinliğin sonuçlarına iti-

razlarını sonucun ilanından itibaren beş iş günü içinde dilekçeyle ilgili dekanlığa/müdürlüğe
yaparlar.

(2) İtiraz süreçleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(1) Ham başarı notu yarıyıl içi değerlendirme notunun % 40’ı, yarıyıl sonu değerlen-

dirme notunun % 60’ı dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl
sonu değerlendirme notu yerine geçer.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir. 

“(1) Her türlü tebligat, öğrencinin kendisine elden veya Üniversiteye bildirdiği adrese
iadeli taahhütlü posta yoluyla veya öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olan elektronik posta adre-
sine yapılır.”

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/4/2017 tarihli ve 30033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ge-
lişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bulunduğu doktora/sanatta yeterlik programında en az bir yarıyılı tamamlamış
olan öğrenci Üniversite programlarına yatay geçiş yapabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 8/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Dekan, aynı zamanda Merkezin Müdürüdür. Dekanın görev süresi bi-

tince veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Müdürlük görevi de sona erer.
(2) Müdür (Başhekim) görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemle-

rine uygun olarak yürütür. Müdür (Başhekim), görevlerin yerine getirilmesinde Rektöre karşı
sorumludur.”
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Rektörlük Makamına
sunmak.”

“c) Anabilim Dalı ve Bilim Dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performans-
larını tespit etmek ve bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte ha-
zırlamak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dekanın önerisi üzerine Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından en fazla iki kişi, Rektör tarafından Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak gö-
revlendirilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yönetim Kuruluna Dekan başkanlık eder.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Dekan

ve Müdür (Başhekim)’e” ibaresi “Müdüre” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/4/2019 tarihli ve 30747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cum-
huriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğrencilere aşağıdaki esaslara göre teşvik puanı verilebilir:
a) Araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacıyla bilimsel etkinliklere;

sözlü bildiri, poster, ulusal ve uluslararası makale ile katılan öğrencilere teşvik puanı verilir.
Teşvik puanı, çalışma içeriğinin orijinal araştırma makalesi olması durumunda 10 puan, vaka
takdimi olması durumunda 5 puan şeklinde değerlendirilir. Derlemeler kapsam dışında tutulur.
Araştırma teşvik puanı birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri için seçecekleri dersin final
sınavı notuna, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencileri için seçecekleri teorik ya da klinik uygu-
lama dersi final sınavı notuna ilave edilir. Poster ve sözlü bildiride sadece sunum yapan bir öğ-
renciye teşvik puanı verilirken araştırma makalesinde en fazla üç öğrenciye teşvik puanı verilir
ve bu öğrencilerden kongreye katılım şartı aranır. Öğrencinin başvuru yaptığı bilimsel aktivi-
tenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip edilmeyeceğine, araştırmanın niteliği, yayım-
landığı dergi, araştırmacı sayısı, etik kurallara uyup uymadığı gibi kriterler üzerinden değer-
lendirme yapılarak Fakülte Kurulu tarafından karar verilir.

b) Öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek amacıyla bir öğretim üyesi
sorumluluğunda sosyal sorumluluk projesi yapılır. Sorumlu öğretim üyesi takdiri ile etkinlikte
bulunan öğrencilere 5 teşvik puanı aynı öğretim üyesinin dersinin (teorik derslerde final, klinik
uygulama derslerinde klinik uygulama) notuna ilave edilir.

c) Öğrenciye bir yarıyılda/yılda toplamda en fazla 10 teşvik puanı verilebilir.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/5/2019 tarihli ve 30766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas Cum-
huriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Dönem I-II-III’te birinci tekrarda derse devam zorunluğu (a), (b), (c), (d) ve (e)
bentleri hükümleri çerçevesinde uygulanır. İkinci ve sonraki tekrarda ders devam zorunluluğu
yoktur. Dönem IV ve V için ise tekrar edilen her staja devam zorunluluğu vardır ve  (ç) bendi
hükümleri çerçevesinde uygulanır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin araştırma faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek amacı ile bilimsel
etkinliklere sözlü bildiri, poster, ulusal ve uluslararası makale ile katılan öğrencilere sınav notu
teşviki verilir. Tüm yayın çeşitleri için çalışma içeriğinin orijinal araştırma olması zorunludur.
Vaka takdimleri ve derlemeler kapsam dışındadır. Araştırma teşvik puanı dönem I, II ve III
için final veya bütünleme sınavında, dönem IV ve V için staj sınavı veya bütünleme sınavında
kullanılabilir. Sözlü bildiri ve poster bildiri için bildiri ya da posteri sunan sadece bir öğrenci
puan alabilir. Bildiri ya da poster TÜBİTAK projesinden üretilmiş ise en fazla 3 öğrenciye
kadar puan verilebilir. Ulusal makale ya da uluslararası makale ile katılan en fazla 3 öğrenciye
kadar puan verilebilir. Yayında üçten fazla öğrencinin olması durumunda hangi öğrencilerin
faydalanacağı isim sırası gözetilerek belirlenir. Bir bilimsel aktivite sadece bir kez kullanılabilir.
Bir öğrenci bir eğitim öğretim dönemi içerisinde araştırma teşvik puanından en fazla iki kez
faydalanabilir. Araştırma teşvik puanını almayı hak eden dönem I, II ve III öğrencilerinin final
notlarına 5 puan eklenir (eğer iki araştırması var ise en fazla 10 puan). Dönem I, II ve III öğ-
rencileri final notuna 5’er puandan en fazla 2 kez katkı alabilir. Dönem IV ve V öğrencilerinin
kendi seçecekleri bir staj ya da bütünleme notuna, 5 puan eklenir. Dönem IV ve V öğrencilerinin
staj notuna 2 farklı stajda olmak üzere 5’er  puan katkı alabilir (İki farklı stajda olmak üzere
bir eğitim öğretim yılında en fazla 5+5=10 puan). Müracaatların değerlendirmeye alınabilmesi
ve dönem I, II ve III öğrencilerinin final notuna katkı alabilmeleri için bütünleme sınavı yapıl-
madan başvuru ve değerlendirme süreçlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Dönem IV
ve V öğrencilerinin staj notuna katkı alabilmesi için ise bütünleme sınavından önce süreci ta-
mamlamış olması gerekmektedir. Bütünleme sınavından faydalanmak isteyen bütün öğrenci-
lerin ise bütünleme sınavı gerçekleşmeden önce başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin başvuru yaptıkları bilimsel aktivitenin niteliği ve puan katkısı için kabul edilip
edilmeyeceğine, araştırmanın niteliği, yayınlandığı dergi, araştırmacı sayısı, etik kurallara uyu-
lup uyulmadığı gibi kriterler üzerinden değerlendirmeyi yapacak olan Fakülte Yönetim Kurulu
karar verir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve (e)  bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Her stajın; staj bitirme ve bütünleme sınavları hem yazılı hem sözlü olan teorik ve
pratik sınavla değerlendirilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

13 Kasım 2022 – Sayı : 32012                               RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini, 
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5- (1) Ülkemizde sivil toplum bilincinin yaygınlaşması, sivil toplum kuru-

luşlarının nitelik ve nicelik yönünden gelişmesi için sivil toplum ile ilgili konularda çalışmalar
yürütmek; bu amaca yönelik olarak çeşitli araştırmalar, incelemeler, bilimsel toplantılar ve ya-
yınlar yapmak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği geliştirmek, ortak projeler hazırlamak, sivil
toplum kuruluşları ile ilgili sorunların çözümü için öneriler sunmak ve katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sivil toplum anlayışının gelişmesi için yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte

çalışmalar, bilimsel etkinlikler, projeler yapmak.
b) Sivil toplum kuruluşlarının gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu kuruluşlarla iş bir-

liği yapmak, projeler ve bunlara dayalı yayınlar üretmek.
c) Kurulacak olan sivil toplum kuruluşlarına, kuruluş aşamasında ve sonrasında eğitim

ve danışmanlık desteği vermek; bu kuruluşların daha etkin ve verimli yönetilmesi için perso-
nelin ihtiyaç duyacağı alanlarda Üniversite Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin
koordinatörlüğünde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitimler düzenlemek;
kurs, seminer, toplantı, panel ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.

ç) Kamunun ve özel sektörün, sivil toplumu konu alan araştırma taleplerine destek ve-
rerek danışmanlık hizmeti sunmak, bu kurum ve kuruluşların sivil toplum alanında güçlenme-
lerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim programları hazırlamak, bunları uygulamaya geçir-
mek, örgün-yaygın eğitim faaliyetlerinde bulunmak, disiplinler arası lisansüstü programlar
oluşturmak.
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d) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili geleneksel ya da dijital bülten, dergi, kitap ve benzeri
yayınlar yapmak.

e) Sivil toplum alanında toplumsal sorumluluk projeleri hazırlamak, iş birliklerinde bu-
lunmak ve bu konuda modeller oluşturmak.

f) Sivil toplum kuruluşlarının Üniversite Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi ile ortak çalışmalarda bulunmasını koordine etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendiri-
lebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl sü-
reyle, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün
verdiği görevleri yerine getirir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi
sona erer. 

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hü-

kümlerine göre Merkezi yönetmek.
ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki

yıla ilişkin bir program taslağı hazırlayıp Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre
sunmak.

d) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte, öğretim

elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Rektör tarafından görev-
lendirilen üyeler dahil, toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır ve Müdürün başkanlığında yılda en az
iki kez toplanır; gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile de toplanabilir. Yönetim Kurulu salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu
yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programını, yıllık faaliyet planını, çalışma

programını ve faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.
b) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı olarak

geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişileri ve ça-
lışma gruplarının faaliyetlerini izlemek.
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c) Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde görev alacak kişileri ve iş birliği yapılacak
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarını belirlemek;
projeleri izlemek ve gerçekleşmesi için önlem almak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak gö-
revlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

d) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek bunları hayata
geçirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanları ve

bu konuda çalışmaları olan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kişiler
arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenen, en az beş, en fazla dokuz üyeden
oluşur. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süreyle görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez toplanır. Toplantı için salt çoğunluk koşulu
aranmaz. Müdür; gerekli gördüğü hallerde, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüş-
lerini almak üzere Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2022/8)

MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı
Mallar Listesine 61 inci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
“61- Feldispat (GTP: 2529.10)”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13767 
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13769 
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13778 

—— • —— 
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 13768 
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İstanbul Anadolu 14. İcra Hukuk Mahkemesinden: 

 
 13983 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 15. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 13943 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET YÜK DENGELEME/UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI CİHAZI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 2 adet Yük 

Dengeleme/Uygulama Güvenlik Duvarı Cihazı 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 (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

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

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

Talep Takip No: BSLPRBKF33 
    14111/1-1 
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PRES FİLTRE (1 SET) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: 
Pres Filtre (1 Set) Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İKN  : 2022/1219256 
1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar 

Fabrikası 
b) Adresi : Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 312 293 44 00/2855 
     Faks : 0 312 244 82 86 
  
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : (1 SET) /Pres Filtre (Pres Filtre mekanik parçalarının, 

hidrolik ünitenin imal edilip; teknik özellikleri verilen 
plaka filtrelerin, vanaların, debimetrelerin ve bağlantı 
elemanlarının temin edilerek projede yer alan boru 
tesisatıyla birlikte Elazığ Şeker Fabrikasına montajının 
yapılması) 

b) Teslim yeri : Elazığ Şeker Fabrikası 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama 

tarihinden itibaren, Malzemelerin teslimi ve yerinde 
montajı sözleşme tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) 
takvim günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası 
b) Tarihi ve saati : 28/11/2022 Pazartesi günü, saat 14:00 
4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5- İhale dokümanları, Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Ticaret Servisinde 
görülebilir ve ihale dokümanı, KDV dahil 177,00 TL (Yüz Yetmiş Yedi Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

6- Teklifler, 28/11/2022 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Ayaş Yolu 18.Km 
Etimesgut/ANKARA adresindeki Fabrikamız, Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

    14010/1-1 
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GRUP 1 EXPROOF LED PROJEKTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Grup 1 Exproof Led Projektör 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 40 00 - 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 : ttk@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2244047 
b) İKN : 2022/1218485 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Grup 1 Exproof Led Projektör / 1 kalem (15 adet) 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Yerli istekliler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır. 

     Yabancı istekliler için: 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 : 120 takvim günü 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 14/12/2022 Çarşamba günü saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
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 
6.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
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6.1.1. İstekliler, Teknik Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı sırasına 
göre herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde detaylı cevaplandırıp imzalı ve kaşeli 
olarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır. 

6.2.2. Teklif edilecek tüm yeraltı üniteleri için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 
uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli; 

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB 
ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi), 

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle 
birlikte verilecektir. 

-Teklifle birlikte 2014/34/AB ATEX Direktifi Ürün kalite (QA) (Ek-7 Modül E) 
sertifikası veya malzemelerin tesliminde Tip Uygunluk (EK-6 Modül C1) sertifikası verilecektir. 

-Teklif dosyasında yer alacak sertifikalar ve geçerlilik teyidine ilişkin belgeler, İdari 
Şartnamenin 7.7 Maddesine uygun olarak sunulacaktır. Sertifikaların yabancı dilde düzenlenmiş 
olması halinde, İdari Şartname 7.7.5 maddesine uygun olarak Türkçe tercümesi sunulacaktır. 
Yabancı ülkelerden temin edilen belgeler, İdari Şartname 7.7.4 maddesine uygun olarak 
sunulacaktır. 

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: Bu madde boş bırakılmıştır. 
İlan olunur. 13973/1-1 
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MEŞE TRAVERS ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Meşe Travers 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 96 -0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

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

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

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : emre.sk@taskomuru.gov.tr 
 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2211062 
b) İKN : 2022/1213936 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Meşe Travers (4 kalem) 
ç) Teslim Yeri : Malzemelerin teslim yeri TTK Makina İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü 
ambarlarıdır. 

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 : Teslim süresi 15 takvim günüdür. 
f) İhale Dokümanı Satış Bedeli : 100,00 Türk Lirasıdır. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 23.11.2022 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, 

 



13 Kasım 2022 – Sayı : 32012 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

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 

 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2022 – Sayı : 32012 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve Saatine 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. 13974/1-1 
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BETON PÜSKÜRTME MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
BETON PÜSKÜRTME MAKİNASI 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 : 2222120 
b) İKN : 2022 / 1213349 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Beton püskürtme makinesi - 3 adet 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Ambarı/ 

ZONGULDAK 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 12.12.2022 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 

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, 
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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 
6.1.  Firmalar, teklif ya da teslimat ile birlikte 7.7. maddesine uygun olarak aşağıdaki 

belgeleri vereceklerdir. 
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6.2.  ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş 
tarafından tanzim edilen malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve 
ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi 
bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen 
akredite kuruluşun yazısı) 

6.3.  2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity) 
Firmalar, belgeleri teslimat ile birlikte Kurumumuza teslim edecekse, bu durumu yazılı 

olarak beyan etmesi gerekmektedir. 
6.4.  7.4.2. Teknik şartnamenin 2. maddesinin tamamının cevaplandırıldığı yazılı metin 

teklifle birlikte verilecektir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
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: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

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

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. 13994/1-1 
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ELEKTRİK MOTORLARI TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Elektrik motorları tamiri işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

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

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

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

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 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 : muttalip.özdemir@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2227625 
b) İKN : 2022/1216467 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Hizmet alımı Elektrik motorları tamiri: 2 adet 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : Firma İşyeri 
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 : 06.12.2022 Salı 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, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

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

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmı teklif verilebilecektir. 
9- Bu ihaleye Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve 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. 13995/1-1 
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TORBALI ÇİMENTO ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Torbalı Çimento alımı (620.000 Kg.) 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 75 -0372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve 
 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

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

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

Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : nurettin.yildiz@taskomuru.gov.tr 
 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2215061 
b) İKN : 2022/1215521 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Torbalı Çimento (620.000 Kg.) 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : İlgili müesseselerin ambar stok sahasıdır. 
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 : Teslim süresi 90 (Doksan) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 
b) Tarih ve Saati : 12.12.2022 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. 
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6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 
belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Firmalar teklifleri ile birlikte TS EN 197-1:2012- CEM I- 42,5 R tip TSE Uygunluk 
sertifikası, CE sertifikası ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası 
vereceklerdir. 

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

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir. 
9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 
mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 
istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

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

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve Saatine 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: İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan 
sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı 
uygulanmayacaktır. 

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

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

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

maddeler uygulanır. 
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. 13999/1-1 
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1600 KVA GÜÇ TRAFOSU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1600 kVA GÜÇ TRAFOSU 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 Yer1-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 : 2222121 
b) İKN : 2022 / 1213304 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-1600 kVA güç trafosu-2 adet 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı/Zonguldak 

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

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 12.12.2022 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 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 
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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 
6.1.  Teklif sahipleri, teklif ettikleri transformatörler için aşağıdaki belgeleri teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
İmalatçı firmaya ait TSE Belgesi veya TS EN 17065 standardına göre akredite olmuş ürün 

belgelendirme kuruluşlarından birinden alınan ürün belgelendirme sertifikaları, 
İmalatçı firma laboratuvarına ait akreditasyon kapsamı; 
Ayrıntılı katalog 
Onaylanmış resimler, 
Rutin Deney Raporu, 
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6.2.  Ayrıca transformatörlere ait; 
Montaj, işletme ve bakım yönergeleri, 
Tank, çekirdek ve sargıların tipi, sargı düzenlenmesi ile ilgili açıklayıcı bilgiler ve 

resimler, 
Genel boyutlar ve yardımcı teçhizatın düzenlenmesini gösteren resimler, 
Taşıma ölçülerini gösteren resimler ve taşıma ağırlıkları. 
İşletme ve bakım yönergesi, 
Kullanılan yağın markası, tipi ve ağırlığını belirten belge, 
İmalatçıdan alınmış Garanti Belgesi. 
6.3.  Yukarıda "6.1." maddesinde istenen belgeler teklifle birlikte verilecektir. "6.2." 

maddesinde yer alan belgelerin teklifle birlikte verilmemesi halinde ihale sonrası İdareye 
sunulacaktır. İdare tarafından talep edilen belgeleri, talep tarihini takip eden 7 takvim günü içinde 
sunmayan isteklilerin teklifleri kabul edilmeyecektir. 

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

Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki T.C. Merkez Bankası 
çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
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: Yerli malı teklif eden istekliye [ihalenin tamamında % 15 
(onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur. 

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

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. 14001/1-1 
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AKÜLÜ LOKOMOTİF YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Akülü lokomotif yedekleri temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

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

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

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

No: 2   67090 ZONGULDAK 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 67 - 0372 251 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 : ibrahim.onder@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 
a) Dosya No : 2221122 
b) İKN : 2022 / 1218154 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı - Akülü lokomotif yedekleri - 11 kalem 
ç) Teslim Yeri/ 
 İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm Şube Müdürlüğü / ZONGULDAK 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve Saati : 12.12.2022 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 
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topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

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

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

olanıdır. 
8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak 1, 2 ve 3. kalem malzemeler birbirleri ile 4. 

ve 5. kalem malzemeler birbirleri ile 8. ,9. ve 11. kalem malzemeler birbirleri ile eş çalışmakta 
olup, eş çalışan malzemeler aynı firmaya verileceğinden bu malzemelere kısmi teklif 
verilemeyecektir. Diğer kalemlerden istenen kalemlere teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı 
için birim fiyat teklif verilecektir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 14015/1-1 
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TEKLİF VERMEYE DAVET 
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 
İHALE NO : TR - OGM - PCU-319958-GO-RFQ 
TVD TARİHİ : 14 /11/ 2022 
İHALE TARİHİ : 29/11/ 2022 
İHALE SAATİ : 15:00 
SAYFA SAYISI : 29 sayfa (Kapak sayfası dahil) 
Sayın Yetkililer; 
1. Dünya Bankası kredi finansmanı ile finanse edilen Türkiye Dayanıklı Peyzaj 

Entegrasyon Projesi (TULIP) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünce (İdare) gerçekleştirilen 
işlerden; Satınalma Planı kapsamında; Muhasebe ve Raporlama Programı ile Eğitim ve Teknik 
Destek Hizmeti Temini işidir. 

2. Bu kapsamda, İdare (Alıcı) aşağıdaki kalemlerin tedariki için firmanızı fiyat teklifi 
vermeye davet etmektedir. 

Kalem No Cinsi Birim Miktar 
1 Muhasebe ve Raporlama Programı Adet 1 
2 Eğitim ve Teknik Destek Adet 1 

Teknik Şartname Ek-5 te yer almaktadır. 
3. Teklifler kalemlerin tamamı için verilecektir. Kısmi teklifler reddedilecektir. İhale 

kalemlerin tümü bazında değerlendirilecek ve yeterliliği sağlayan teklifi en düşük olarak 
değerlendirilen firmayla sözleşme yapılacaktır. 

4. Teklif Belgelerinde herhangi bir hususun açıklanmasını isteyen muhtemel teklif sahibi 
bu isteğini İdareye 5. madde de belirtilen adrese e-posta mesajı ile bildirebilir. İdare Son Teklif 
Verme tarihinden 3 (Üç) takvim gün öncesine kadar alacağı her türlü yazılı açıklama talebine 
yazılı olarak cevap verecektir. İdarenin yazılı cevabı teklif vermeye davet edilen bütün firmalara 
gönderilecektir. Son Teklif Verme tarihinden önce, İdare gerek kendi inisiyatifiyle gerekse 
muhtemel bir teklif sahibinin açıklama talebine istinaden teklif belgelerini zeyilname yayımlamak 
suretiyle değiştirebilir. Değişiklik muhtemel teklif sahiplerine yazılı olarak, elektronik posta ile 
bildirilir ve bu tür değişiklikler muhtemel teklif sahipleri açısından bağlayıcı olur. İdare, yapılan 
değişikliğin teklif hazırlanmasında göz önüne alınmasını teminen Son Teklif Verme tarihini kendi 
takdirine bağlı olarak uzatabilir. 

5. İstenilen formattaki teklifiniz aşağıdaki adrese kapalı zarf içinde teslim edilecektir. 
Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığı 
2. kat Oda No: 2410 
Adres: Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No: 8/1   06560 Yenimahalle / ANKARA 
Telefon: 0312 296 40 00 (PBX) Elektronik posta adresi: mehmetpazar@ogm.gov.tr 
İhale ile ilgili bilgi edinmek üzere mesai saatleri (08:30-17:30) içinde, belirtilen e-posta 

adresine başvurulabilir. İhale dökümanları https://tulip.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx 
adresindedir. 

6. İhale ile ilgili bilgi edinmek üzere mesai saatleri (08:30-17:30) içinde, belirtilen e-posta 
adresine başvurulabilir. Teklifler kapalı zarf içerisinde 29/11/2022 günü saat 14.00’ e kadar 
İdarenin Madde 5’ te belirtilen adresine teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra verilen 
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teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler son teklif verme tarihinden sonra 30 (otuz) 
gün süreyle geçerli olacaktır. Teklifler 29/11/2022 salı günü saat 15.00’ te Orman Genel 
Müdürlüğü, Toprak Muhafaza ve Islahı Dairesi Başkanlığı, / Ankara) Toplantı Salonu’nda Teklif 
Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. 

7.  İşbu ihale kapsamında Kasım 2020’de revize edilen “Dünya Bankası IPF Borçluları 
için Satın Alma Düzenlemeleri - Yatırım Projesi Finansmanında Satın Alma Tedarik, Yapım 
İşleri, Danışmanlık Dışı Hizmetler ve Danışmanlık Hizmetleri” (Satınalma Düzenlemeleri) ile      
15 Ekim 2006’da yayınlanan, Ocak 2011’de ve 1 Temmuz 2016’da revize edilen Dünya 
Bankası’nın “IBRD İkrazları, IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Yolsuzluk 
ve Sahteciliği Önleme ve Mücadele Kılavuzu”(Kılavuz) hükümleri uygulanacaktır. 

Satınalma Düzenlemelerine; 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-

0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf 
Kılavuza ise; 
https://ppfdocuments.azureedge.net/4039.pdf, adresinden ulaşılabilir. 
8. Tekliflerle birlikte, teklif edilen kalem/kalemler için uygun teknik doküman ve/veya 

katalog(lar) ile diğer basılı materyaller ve ilgili bilgiler verilecektir. Teklif edilen kalem/kalemler 
için satış sonrası hizmet veren firmaların isim, adres ve irtibat numaraları da teklifte yer alacaktır. 

9. Geçici Teminat istenmemektedir. 
10. Faks yoluyla gönderilen teklifler geçerli sayılmayacaktır. 
11. Dünya Bankası ihalelerine katılmaktan men edilmiş kişi ve kuruluşlar, Kamu İhale 

Kurumu tarafından yasaklanmış kişi ve kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye 
katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale kalmış ise ihale iptal edilir. Geçici 
teminat alınmışsa geçici teminatı irat kaydedilir; sözleşme yapılmış ise sözleşme bozulur, kesin 
teminatı irat kaydedilir. 

12. Teklifler aşağıda belirtilen talimatlara ve Sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Temin 
Kayıt ve Şartlarına ve Teknik Şartnamelere uygun olarak verilecektir: 

    14000/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza 
ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece 
onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1. Bölge 
Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2. Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   
34408-Kağıthane/İSTANBUL 

İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 550,00 TRY (Beşyüzelli Türk Lirası) 
Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın 

hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 
durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 
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imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 
bulunmayacaktır.” 

İşin Adı 
Tahmini 
Bedeli 

Geçici 
Teminatı 

İhale Gün ve 
Saati 

Sakarya ili Akyazı İlçesi, Salihiye Mahallesi 
Hudutları Dahilinde Bulunan Mülkiyeti Karayolları 
Genel Müdürlüğüne ait 39.128,17 m² yüzölçümlü  
109 ada 9 Parsel sayılı taşınmazın satışı 

6.847.429,75 205.422,89 
29.11.2022 

Salı 
Saat: 11:30 

1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 
verecekleri ihale için; 

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) 
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden), 
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 
gazetesi, 

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 
şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 
ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi 
yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) 
geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 
zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile 
açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - 
Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra 
verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

 



13 Kasım 2022 – Sayı : 32012 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%8 KDV), 
damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 
     Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 
     34408 - Kağıthane/İSTANBUL 
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70 
Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr 
İlan olunur. 13975/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Gaziantep İli İslahiye Belediyesi İsebel Enerji Hizmetleri İnşaat Taah. Tarım Harf. 
Nak. San. ve Tic. Lim. Şirketinden:  

1- İHALENİN KONUSU: 
Mülkiyeti İSABEL ENERJİ HİZMETLERİ’ne ait tapunun İslahiye İlçesi Değirmencik 

Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam 
muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir. 

Sıra 
No 

Mahalle Ada Parsel 
Yüz ölçüm 

m2 
İmar Durumu 

Toplam 
Muhammen Bedeli 

TL 
Geçici Teminat TL 

1 Değirmencik 1018 1 
4546,64 

m2 

AKARKAYIT VE 
LPG İSTASYON 

ALANI 
13.629.146,35TL 

2.000.000,00.-TL 
(İki Milyon Türk Lirası) 

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ : 
İhale konusu iş, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince 

kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ : 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.000,00.-TL (iki bin Türk 

Lirası) karşılığında İSEBEL ENERJİ HİZMETLERİ İNŞAAT TAAH. TARIM HARF. NAK. 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNDEN temin edebilirler.  

4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, 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. 

Geçici teminatını Türk Lirası olarak nakden yatırılabileceği gibi Deniz Bank İslahiye 
Şubesi IBANNO:TR 70 0013 4000 0115 3066 4000 01 nolu Belediyemiz şirket hesabına da 
yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil 
olarak verilebilir.  

5- İHALENİN SAATİ,YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ : 
Söz konusu yerin ihalesi 24/KASIM/2022 Perşembe günü saat 14.00’de İslahiye 

Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır. 
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İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İSEBEL ENERJİ 
HİZMETLERİ İNŞAAT TAAH. TARIM HARF. NAK. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİNDEN en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya 
da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve 
telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.  

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.  
A) İÇ ZARF  
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  
a) Teklif Mektubu,  
b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili 

tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.  
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine 

uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç 
ihaleye girmemiş sayılır. 

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI 
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 

esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. 
C) DIŞ ZARF  
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.  
a) Teklif mektubunu içeren İç zarf 
b) 2.000.000,00 TL ( İKİ MİLYON TÜRK LİRASI ) geçici teminatı yatırdığına dair 

belge  
c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname  
d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için) 
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi  
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2022 Yılı)  

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri 
istenen belgeleri vereceklerdir   

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, 
ı) İslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  
j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol 
açmaması bakımından gereklidir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
    13389/1-1 
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5 KALEM LABORATUVAR CİHAZI VE EKİPMANLARI ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
5 kalem Laboratuvar Cihazı ve Ekipmanları Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı 

Kararname eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2022/1215170 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın 

           a) Niteliği, türü ve miktarı      : 5 kalem Laboratuvar Cihazı ve Ekipmanları Alımı 
---1 .Kalem: Kısmi Teklife Kapalı 

- CPU (işlemci)  1 Adet 
- Disk  2 Adet 
- GPU (Grafik Kartı)  3 Adet 
- RAM (Hafıza kartları)  16 Adet 

--- 2 .Kalem: 
- Kesintisiz Güç Kaynağı 10 KVA  1 Adet 

--- 3 .Kalem: 
- 2 Kaynaklı Isıl Buharlaştırma  
    İnce Filim Kaplama  1 Adet 

--- 4 .Kalem: 
- X-Ray Tüp ve Seti  1 Adet 

--- 5 .Kalem: 
- Kesintisiz Güç Kaynağı (15 kVA)  1 Adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 
günü 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli 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. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 
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4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 21.11.2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara 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. 

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. Ancak bir kalem için verilen teklif kısımlara 
bölünemez. 

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

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
14- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    14002/1-1 
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29 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bursa İli Yenişehir Belediye Başkanlığından: 
1. İHALE KONUSU: 
Bursa İli Yenişehir İlçesi Yeni Mahalle Sümbüllük mevkii 295 Ada 45 Parsel de 

mülkiyeti hazineye tasarrufu Belediyeye (Otuz yıl süreli irtifak haklı) ait 40.067,02 m² yüzölçümlü 
arsa vasıflı taşınmaz üzerine, ürün paketleme ve depolama tesisi yapılması amacıyla, idarece 
hazırlanan avan proje ve teknik şartname esas alınarak; uygulama projelerinin (statik, mekanik, 
elektrik, tesisat, mimari, peyzaj vb.) tüm detayları ile birlikte Yüklenici tarafından ilgili kanun ve 
yönetmeliklere uygun şekilde idare adına hazırlanması, hazırlanan projenin idarece uygun 
bulunması durumunda idare adına ruhsatlandırılması, yüklenici tarafından inşa edilmesi, 
yükleniciden ihale sonucunda kesinleşen bedel üzerinden yıllık sınırlı ayni hak tesisi (üst 
kullanım) bedeli alınması, süre sonunda taşınmaz üzerindeki bütün yapılar ile birlikte sağlam 
olarak kullanılır vaziyette eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye teslim edilmesi şartıyla taşınmazın 
yer teslim tarihinden itibaren 29 (yirmidokuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (üst kullanım) işi 
için Yenişehir Belediyesince 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı 
teklif usulü ile 25/11/2022 tarihinde Cuma günü saat 14:30'da ihale edilecektir. 

2. İHALE DOKÜMANIN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ: 
İhale dokümanını oluşturan belgeler Yenişehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 
bu dokümanı bin (1.000,00) TL bedelle satın alarak temin edebilirler. 

3. TAHMİNİ YILLIK SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ VE YATIRIM MALİYETİ: 
a) Tahmin edilen ilk yıl için sınırlı ayni hak tesisi (üst kullanım) bedeli 790.000,00 (Yedi 

yüz doksan bin Türk Lirası) TL’dir. (İhalede artırım bu bedel üzerinden yapılacaktır.) 
b) Sözleşme imzalandığı tarihten yer teslimine kadar geçen süre için (uygulama 

projelerinin hazırlanarak Belediyece onaylanmasını içeren süredir); yıllık sınırlı ayni hak tesisi 
(üst kullanım) bedelinin % 20’si oranında ödeme peşin olarak yapılacaktır. 

c) İhaleye konu yatırımın maliyeti tahmini toplam olarak KDV hariç 240.384.866,05 (İki 
yüz kırk milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz altmış altı Lira beş Kuruş) TL’dir. (Tahmini 
toplam yatırım maliyeti kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.) 

4. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT: 
a) İstekliler yirmi dokuz (29) yıllık bedel olan 22.910.000,00 TL (Yirmi iki milyon dokuz 

yüz on bin Türk Lirası) üzerinden %3 tutarında geçici teminat vereceklerdir. Bu tutarın altında 
geçici teminat veren istekliler değerlendirme dışı bırakılır. 

b) İhale sonucu belirlenen yıllık sınırlı ayni hak tesisi (üst kullanım) bedelinin, sınırlı ayni 
hak tesisi süresi olan toplam 29 (yirmi dokuz) yıl üzerinden hesaplanan bedel ile taşınmaz için 
öngörülen toplam yatırım maliyeti tutarından ayrı ayrı olacak şekilde %6 oranında kesin teminat 
alınacaktır. 

5. İHALE YERİ VE TARİHİ: 
İhale Ulucami Mahallesi Belediye Meydanı No:1 Yenişehir/BURSA adresinde bulunan 

Belediye Meclis salonunda 25/11/2022 tarihinde Cuma günü saat 14:30’da İhale Komisyonu 
(Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır. 

 



13 Kasım 2022 – Sayı : 32012 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

6. SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ, YAPIM VE İNŞAAT SÜRESİ: 
Sınırlı ayni hak tesisi süresi yer teslimi ile başlayacak olup, toplam 29 (yirmi dokuz) 

yıldır. Yatırım konusu inşaatın tamamlanma süresi; yer teslim tarihinden itibaren, inşaat 
ruhsatının alınması da dahil 20 (yirmi) aydır. 

7. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi, vergi kimlik numarası vb. bilgileri gösteren form 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
• Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
• Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri, 

•Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
•Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi/imza sirküleri, 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş 

ortaklığı beyannamesi (Ek-2), 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Şartname ekinde örneğine yer verilen geçici teminat mektubu (Ek-3) (teklif zarfı içinde 

sunulacaktır), geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Belediye Başkanlığı Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

g) Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vergi borcu olmadığına dair belge, 
ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge, 
j) Yenişehir Belediye Başkanlığına vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) Şartname ekinde yer verilen (Ek-4) teklif mektubu. 
8. İHALEYE KATILAMAYACAKLAR: 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı 

ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar. 
9. TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon 

Başkanlığına verilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. 

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

İlan olunur. 13963/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Düzce İli Kaynaşlı Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, Merkez Mahallesi 

146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’nin kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir. Toplam 
20 bağımsız bölümden ibaret  2139,35 m² inşaat yapılacaktır. Kat mülkiyeti kurulmuş 
vaziyettedir. Bilgileri aşağıdaki tablodaki gibidir. 

MAHALLE ADA PARSEL 
PARSEL 

ALANI 

TOPALM 

KONUT 

SAYISI 

TOPLAM 

İŞYERİ 

SAYISI 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TL 

MUHAMMEN 

BEDEL 

TL 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

MERKEZ 

MAH. 
146 3 520.19 m² 17 3 ₺411.000,00 ₺13.689.153,35 25.11.2022 15:00 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu Merkez 
Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi  ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen 
tarih ve saatte, Düzce İli Kaynaşlı Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, Encümen üyelerince 
teşkil edecek olan İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarım 
aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 25.11.2022  Cuma günü, Saat 12.00’ye kadar 
Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kaynaşlı Belediye 
Başkanlığı adına göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 
başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 
için İhale dosya bedeli 500,00- TL (Beş yüz Lira) olup, Kaynaşlı Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı (istekli), yatırmış olduğu dosya bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 
tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 
kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, 
% 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği 
gibi, Ziraat Bankası Kaynaşlı Şubesi, (TR 1300 0100 0997 1283 9167 5001) IBAN numaralı 
Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım 
İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat 
mektubunda ‘Merkez Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye 
yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: İdari Şartnamenin 1. ve 4. Maddelerindeki usullere göre ilgili 
bağımsız bölümler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 
yapılacaktır. 
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Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1- ) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2- ) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3- ) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.4- ) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.5- ) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.6- ) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair 

makbuz(Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.7- ) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 

gerekmektedir. 

7.8- ) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9- ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya 

Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

7.10- ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / 

imza Sirküleri 

7.11- ) Muhammen bedelin % 25’inden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 

olan 3B sınıfı son on beş 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 istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 

müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu 

ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Merkez 

Mahallesi 146 Ada 3 Parsel Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihale İdari Şartnamesi ve Sözleşme 

hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların verdikleri teklifler 60 gün geçerlidir. 

Madde 9-İhale Komisyonunun Serbestliği: İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

 13985/1-1 
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ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kırklareli Belediye Başkanlığından: 
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    13688/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 
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    14121/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Tekirdağ İlinde faaliyet gösteren 629 nolu izin belgesine sahip ELS Beton Çelik Test 

Laboratuvarı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu 
alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı 
Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı 
Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği ELS Beton Çelik Test Laboratuvarı Sanayi 
Ticaret Limited Şirketi’nin kurucusu olan Sönmez AKGÜN’ün üç yıl süreyle herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü 
fıkrası gereği ELS Beton Çelik Test Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetçi 
mühendisi Sönmez AKGÜN ve deney yapan elamanı Tevfik TUĞRUL’un üç yıl süre ile herhangi 
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 24.10.2022 tarih ve 614/10 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 03.11.2022 tarih ve 4951890 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 13987/1-1 

—— • —— 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli İlinde faaliyet gösteren 513 nolu izin belgesine sahip Proteknik Yapı ve Zemin 

Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin  
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) 
nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve 
Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 
birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, 4708 
sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Proteknik Yapı ve Zemin Laboratuvarı 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortağı olan Aslıhan YAZICI’ nın, Gülşah OK’un, Firdevs 
YERLİ ATEŞ’in ve Ahmet BOZYEL’in üç yıl süreyle herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olamayacağı, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on üçüncü fıkrası gereği 
Proteknik Yapı ve Zemin Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin deney yapan eleman 
Recep SAVUR’un  ve deney yapan eleman Yunus Emre OKUTAN’ın üç yıl süre ile herhangi bir 
yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev alamaz ve başka bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 
Komisyonunun (MYDK) 24.10.2022 tarih ve 614/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 
alınan 03.11.2022 tarih ve 4952568 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 13986/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Erbaa Sulh Hukuk Mahkemesinin 1988/90 Müt. Esas, 1988/90 Müt. Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13990/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 13991/1-1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK 

KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI 
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER  
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. 
Görev Yeri: DHMI (Taşra). 
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı:  
Asistan Hava Trafik Kontrolörü : 20  
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü : 40 
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı : KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.  
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 18 Eylül 2022 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak 
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları 
yapılacaktır. 

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar: 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) 18 yaşını tamamlamış olmak, 
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,   

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak 
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş 
ve üzeri puan almış olmak.  

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav 
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- 
duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.), 

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.), 
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d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.), 

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava 
Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).  

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar: 
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından 

gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.), 
c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine 

göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav 
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- 
duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.), 

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek 
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, 
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye 
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar 
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve 
elenirler.) 

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en 
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik 
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden 
sonraki belgeler geçerlidir.), 

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği 
kesilmemek. 

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
Adayların seçme sınavı; 
- Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının 

herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar 
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan, 

- Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. 
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair 
Yönetmelik Madde:13) 

BAŞVURU ŞEKLİ: 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların 

sayısının 10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli 
seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri 
arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı 
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde 
(04.12.2022 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların 
talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla 
başvurular kabul edilmeyecektir. 
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ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER: 
a) ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi 

(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması 
durumunda yüklenecektir.), 

b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör 
Lisansı. 

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için 
çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde 
(www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır. 

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU: 
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara 

ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) 
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav 
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan 
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

SINAV KONULARI: 
Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen 

konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında 
değişiklik yapılabilir. 

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu 
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış 
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır. 

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, 
rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan 
oluşur. 

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; 
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti 
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin 
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade 
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir. 

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:   
Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde 

alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar 
destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam 
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava 
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan 
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı 
kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam 
puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır. 
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Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme 

Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak 

tercihlerine göre yapılır. 

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS 

puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan, 

Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle 

önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. 

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi 

durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş 

pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır. 

İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir 

mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır. 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: 

Başvurular 14.11.2022 tarihinde başlayacak ve 04.12.2022 günü saat 23:59'da sona 

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri arasında Kariyer 

Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir. 

Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve 

posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet 

adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 

üzerinden ulaşabilecektir.  

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER: 

Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına 

başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698 

sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi 

için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda; Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi, 

kullanılması veya korunması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması 

Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti 

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek 

personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği 

isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları 

gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

kariyerkapisi@dhmi.gov.tr 

(312) 204 2852-2613-2694 

 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 13 Kasım 2022 – Sayı : 32012 

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK 
KONTROLÖRÜ DAĞILIMI: 

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD.  : 1 
Aydın Çıldır Havalimanı : 1 
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD.  : 1 
BİNGÖL HAVALİMANI MD.  : 2 
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD.  : 1 
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD : 1 
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD.  : 2 
KASTAMONU HAVALİMANI MD.  : 1 
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD.  : 1 
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. :  : 3 
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD.  : 2 
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD.  : 2 
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD.  : 1 
YOZGAT HAVALİMANI MD.  : 1 
 
KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY STAJYER HAVA TRAFİK 

KONTROLÖRÜ DAĞILIMI: 
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD.  : 1 
Aydın Çıldır Havalimanı : 2 
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD.  : 3 
BİNGÖL HAVALİMANI MD.  : 1 
ERZİNCAN HAVALİMANI MD.  : 1 
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD.  : 1 
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD.  : 2 
HATAY HAVALİMANI MD.  : 1 
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD.  : 2 
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD.  : 3 
İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD.  : 9 
KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD.  : 1 
KASTAMONU HAVALİMANI MD.  : 1 
MARDİN HAVALİMANI MD.  : 1 
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD.  : 1 
SİİRT HAVALİMANI MD.  : 1 
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD.  : 1 
TOKAT HAVALİMANI MD.  : 1 
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD.  : 3 
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD.  : 1 
YOZGAT HAVALİMANI MD.  : 3 
 14081/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/8)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri
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