
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 64. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasında yer alan “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,” ibaresinden sonra

gelmek üzere “3/2/2022 tarihli ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,” ibaresi eklenmiş,

aynı fıkrada yer alan “652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-

nun Hükmünde Kararname” ibaresi “652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Ku-

rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sı-

navlar Hakkında Genel Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer

alan “652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin” ibaresi “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin” şeklinde değiştirilmiş ve

aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Uzman öğretici: Özel öğretim kurumlarında bağımsız olarak ders veren personeli,”

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Millî sporculardan;
a) Olimpiyat Oyunları veya Paralimpik Oyunlarda ferdî veya takım müsabakalarında

ilk üç dereceye girenler,
b) Millî sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte olimpiyat oyunları

programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş
kategorilerinde ilk üç dereceye girenler,

c) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat
oyunlarında ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,

ç) Universiad Oyunları, Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdî veya takım mü-
sabakalarında ilk üç dereceye girenler,

d) (b) bendinde belirtilen yarışmalar ile bu yarışmalara ilişkin eleme müsabakaları ile
eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu
belgesi almış olanlar,

e) Deaflimpik Oyunlarında ferdî veya takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler,
f) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş ka-

tegorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler,
öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddenin ikinci

fıkrasının (ç) bendinde öngörülen sınav şartı aranmaksızın beden eğitimi alanında aday öğret-
menliğe atanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu kapsamda yapılacak atamalar, Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile koordine kurulmak suretiyle yapılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük  Ölçütü, Sınıflan-
dırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte” ibaresi
“20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik De-
ğerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “yönetici ve öğretmen” ibaresi “yönetici, öğretmen ve uzman öğretici” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esas-
ları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve
uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.
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Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmeliğin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Mardin Artuklu Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare

etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4- (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön

planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıda belirtilen faa-
liyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce talep edilen konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama
ve benzeri hizmetleri yapmak, belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönü-
şümünü sağlamak, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek ve kurslar açmak.

b) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuvarlarda yapılacak her türlü mua-
yene, tetkik, tahlil, analiz, ameliyat, bakım ve hizmet ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak,
açılmış ve açılacak olan her türlü sağlık hizmetleriyle ilgili yataklı ve yataksız geçici tesisleri
işletmek.

c) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak.
ç) Fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini

kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri ile kitap
ve her türlü basılı evrak çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işlemleri yapmak, bunların satışını
yapmak.

d) Sportif alanda bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik da-
nışmanlık, diyet analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliş-
tirmeye yönelik hizmetlerde bulunmak.

e) Tarım ve sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli mal ve hizmetlerin standartlara uy-
gunluğu konusunda ilgili mevzuat hükümlerine göre raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler
yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

f) Pedagojik formasyon, yabancı dil, bilgi işlem yazılımı ve donanımı konusunda eğitim
hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak.

g) Bireylerin bilgi toplumuna uyum sağlamaları ve bu toplumda yaşamlarını daha iyi
kontrol edebilmeleri için ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılım-
larına imkân vermek amacıyla, ihtiyaç duyulacak alanlarda eğitimler ve kurslar düzenlemek,
ihtiyaç halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
içinde projeler hazırlamak ve uygulamak.
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ğ) Turizm, seyahat, otelcilik ve gastronomi ile ilgili eğitim programları yapmak ve bu
amaçla ilgili tesisler işletmek, bu alanda üretilecek ürünlerin satışını gerçekleştirmek.

h) Güzel sanatlar, müzik ve sahne sanatları alanlarında yaratı ve araştırma çalışmaları
ile eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere grafik tasarımı, afiş, broşür,
sergi ve fuar düzenlemesi, iç ve dış mekan düzenlemeleri, tanıtım ve reklam filmleri, resim,
heykel, seramik çalışmaları, müzikli oyunlar ve tiyatro oyunları yazılması, sahnelenmesi, bale
ve tiyatro temsilleri ile konser ve resitaller düzenlenmesi ve benzeri hizmetleri yapmak.

ı) El sanatları alanında eğitim, öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı kalmak üzere mal
ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilecek ürünleri pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak.

i) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek bu maddede sayılanlar dışında kalan her
türlü iş ve hizmet ile canlı materyal, tarım ve sanayi ürünleri, bilişim teknolojisi ürünlerini ve
diğer malları üretmek, elde edilen ürünleri, önceden Rektörden izin almak şartıyla ilgili mev-
zuat hükümlerine göre pazarlamak.

Yönetim organları
MADDE 5- (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-
luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 6- (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst

yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri kap-
samında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini yar-
dımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.

Sermaye limiti
MADDE 7- (1) İşletmenin sermaye limiti; 100.000,00 (Yüz Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yö-
netmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9- (1) 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin

Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2022/35)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. tarafın-

dan gerçekleştirilen ve Özka Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. A.Ş., Goodyear Lastikleri Tic. A.Ş.,
Billas Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş., Anlas Anadolu Lastik San. ve Tic. A.Ş. ve Kocaeli Las-
tik A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta,
zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” ürünü ithalatına yönelik
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması
açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) CIF: Masraflar, sigorta ve navlun dâhil teslimi,
c) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
ç) EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemini,
d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
f) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,
g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
ğ) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,
h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ı) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
Soruşturma konusu ürün
MADDE 4- (1) Soruşturma konusu ürün, 4011.20.90 GTP’si ve 4011.70.00.00.00,

4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “ağır vasıta, zirai araç ve
iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” tanımlı üründür.

(2) Bahse konu GTP ve GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahi-
yette değildir.

(3) Soruşturma konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya eşya
tanımlarında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil et-
mez.
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Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5- (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 18 inci maddesi
çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılan yerli üretici Petlas Lastik
San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli
üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu firma bu Tebliğin ilgili bö-
lümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6- (1) 20/8/2005 tarihli ve 25912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/18) uyarınca ÇHC menşeli
"otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" (kauçuktan
yeni dış lastikler) ithalinde CIF bedelin %60’ı ve %87’si oranlarında dampinge karşı kesin ön-
lem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 21/6/2011 tarihli ve 27971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/8) ile tamamlanan NGGS sonucunda bah-
se konu damping önleminin “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri" (kauçuktan
yeni dış lastikler) için CIF bedelin %60’ı oranında devamına karar verilmiştir.

(3) 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) ile tamamlanan NGGS’de ise yürür-
lükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 11/2/2022
tarihli ve 31747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/5) ile ÇHC menşeli mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve
ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş
bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi
neticesinde, uygulanan dampinge karşı kesin önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin
ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS
açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8- (1) Yapılan inceleme sonucunda, bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,
belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
Kararı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çer-
çevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9- (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçeve-
sinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 12 nci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
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İlgili taraflara soruşturma açılışının bildirilmesi

MADDE 10- (1) Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, soruşturma konusu malın

ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları,

ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın

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

12 nci maddede belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak

suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

(2) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen

üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği ile başvuruda be-

lirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruştur-

manın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

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

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

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

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

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

ruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan erişebilir.

Yetkili merci, ilgili tarafların görüş ve cevaplarını sunmaları

MADDE 11- (1) Soruşturma, aşağıda iletişim bilgileri yer alan Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

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

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

KEP adresine gönderir.

KEP adresi: ticaretbakanligi@hs01.kep.tr

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

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

resine ve aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

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

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

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

alınmaz.

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

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

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

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

tarafından yazılı sunumlarda kendilerine ait KEP adresleri de belirtilir.
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(6) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

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

yazılı olarak 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde

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

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

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

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 12- (1) 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

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

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili

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

tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin bi-

rinci fıkrası dışında kalan diğer yerli ve yabancı taraflar görüşlerini bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde su-

nabilir.

İş birliğine gelinmemesi

MADDE 13- (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

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

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

yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf iş birliğine gelmemiş sayılır.

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

şekilde, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların iş birliğine gelmemesi veya kısmen iş birliğine gelmesi halinde bahse

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

lir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 14- (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, meri önlem soruşturma so-

nuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15- (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14385 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14395 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14465 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

10.000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı ihtiyacı 10.000 Top A4 

Fotokopi Kağıdı, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi, ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere teslim edilmek kaydıyla, 

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

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı sair ihale 

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

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

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

hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

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

3) Teklifler 02.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

 14554/1-1 
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91 KALEM BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

91 Kalem Bilişim Malzemesi teknik özelliklerine ve belirtilen markalarına 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. EKLİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini 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 özellikleri, markaları ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek 

şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 05.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik özelliklerine, 

markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. 

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 teklifte bulunabilecekleri gibi her kısım için ayrı 

ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSLPC3SC02 

 14525/1-1 
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10 KALEM FIRIN ATÖLYESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adalet Bakanlığı Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu 

Müdürlüğü ihtiyacı 10 kalem Fırın Atölyesi Malzemesi teknik şartnamesine, malzeme listesine ve 

Kumkaya, Fimak, Özköseoğlu, Memak ve Sarmaşık Grup markalarından birine uygun olarak 

Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130,00 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, malzeme listesi, markası ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve 

ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 

2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 02.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

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

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, 

malzeme listesine ve Kumkaya, Fimak, Özköseoğlu, Memak ve Sarmaşık Grup markalarından 

birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları 

bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUPVH946Z 

 14526/1-1 
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84 KISIM 84 KALEM TIBBİ CİHAZ (FTR) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı 84 kısım 84 kalem 

tıbbi cihaz (FTR), Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamelerine ve idari hususlara uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

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

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 02.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSPPCHKAP3 

 14528/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve 

geçici ihale teminatları yazılı olan ve imar planlarımızda da ticaret+konut alanında kalmakta olan 
toplam 5 (beş) adet arsa vasıflı gayrimenkulümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin 
(a) bendi gereğince, kapalı teklif usulü ile 07/12/2022 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan 
Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıra ve saatler 
takip edilerek satılacaktır. 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL
ALAN 

(m²) 
VASFI

İHALE 
SAATİ

MUHAMMEN
BEDELİ - ₺ 

GEÇİCİ 
İHALE 

TEMİNATI - ₺

1- KARŞIYAKA 5205 2 1.423,16- Arsa 14.00 7.115.800,00- 213.474,00- 

2- KARŞIYAKA 5205 3 1.463,30- Arsa 14.10 7.316.500,00- 219.495,00- 

3- KARŞIYAKA 5205 4 1.443,23- Arsa 14.20 7.216.150,00- 216.484,50- 

4- KARŞIYAKA 5206 3 1.480,27- Arsa 14.30 7.401.350,00- 222.040,50- 

5- KARŞIYAKA 5208 8 964,41- Arsa 14.40 3.857.640,00- 115.729,20- 
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 

Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 
Karşıyaka Mahallesindeki arsa vasıflı taşınmazlarımızın ihalesine katılacak istekliler istenilen 

belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içerisinde son müracaat günü olan 07/12/2022 tarihi ihale 
saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan Karşıyaka Mahallesindeki arsa vasıflı gayrimenkuller 3065 
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p maddesine göre K.D.V.' den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, 
vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.  

Satış İhalesine Katılacak Olanlar; 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden) 
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet üzerinden) 
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü. 
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 100,00-) 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 
01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
03-) Ticaret Sicil Belgesi 
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin 

Noterden onaylı imza sirküsü. 
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 
07-) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (₺ 100,00-) 
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son başvuru saatine kadar Komisyon 

Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat 
ayarı esastır. 

İLAN OLUNUR. 
 13416/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Nazilli Organize Sanayi Bölgesine ait Evsel ve Endüstriyel 

Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 10 Nazilli/AYDIN 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Nazilli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede 

yapımı öngörülen 1.500 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin 

yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve 

montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, 

bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-bakım 

kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 

eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı Yer : Nazilli/AYDIN 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.  

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 08/12/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 1000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 2.500 m3/gün-

12.500 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple (inşaat, mekanik ve 

elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1. 

maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 17.500.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

bankalardan alınacak belge.  

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge. 

G)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

H)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

I)  İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 2.500.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
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J)  Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

K)  Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L)  Performans Garanti Beyannamesi. 

M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

N)  Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

O)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

P)  İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F), (G) ve (M) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 6. 

Cadde No: 10 Nazilli/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    14514/2-1 
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İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ (ICP-OES) 
SİSTEMİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (Icp-Oes) Sistemi Alımı, Usul 

ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1259206 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Çukurambar Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:11 06530 Çankaya /Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 60 – 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi :--- 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
     internet adresi (varsa) : --- 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon 

Spektrometresi (Icp-Oes) Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri/yerleri : Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

Jeokimya Binası 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 07/12/2022 – 10:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

düzenlenen Kapasite Raporu, 
c) Adayın ve isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

Adayın veya isteklinin imalatçı olduğuna dair yukarıdaki belgelerden birini sunması 
yeterli kabul edilecektir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye % 20 

(yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00-Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(207 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 
İlan olunur. 14448/1-1 
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DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLER İÇİN 7 KALEM TURBO  

KOMPRESÖR MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2022/1260664 

1. İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 

2. İhale Konusu Malın  

 Adı ve Miktarı : DE 24000 Tipi Lokomotifler İçin 7 Kalem Turbo 

Kompresör Malzeme Temini (SEMT PIELSTICK 16 

PA4-V-185 tipi dizel motorlarda kullanılan HS400 turbo 

kompresörlerin bakım onarım ve revizyonlarında 

kullanılacaktır.) 

3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 

Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

4. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 

15.12.2022 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ 

adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, hüküm bulunmayan haller, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 

    14438/1-1 
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HİDROLİK HORTUM SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

HİDROLİK HORTUM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) 

bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

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

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

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

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat 

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

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

Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2222126 

b) IKN : 2022 / 1259929 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Hidrolik Hortum-4 kalem 

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 45 takvim günüdür. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 07.12.2022 Çarşamba günü saat : saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

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

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

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

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

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

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

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

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

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

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
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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. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

olanıdır. 

8- Bu ihalede kısmi 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 : 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. 14462/1-1 



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli İznik Belediye Başkanlığından: 

İHALE KATILIM ŞARTLARI 

Nitelikleri 
Tahmini 

Bedelleri, 
 

Geçici 
Teminatları, 

 
İhale 

Saatleri 

Mahalle Ada Parsel Niteliği Alanı Tahmini Bedel
Geçici 

Teminat 
İhale 
Saati 

Elbeyli 1411 3 Arsa 3.042,12 m2 
4.259.000,00 

TL 
127.770,00 TL 14:00 

Elbeyli 1411 1 Arsa 6.995,26 m2 
9.795.000,00 

TL 
293.850,00 TL 14:05 

Elbeyli 1409 1 Arsa 3.673,17 m2 
5.143.000,00 

TL 
154.290,00 TL 14:10 

Elbeyli 1403 1 Arsa 3.652,10 m2 
5.113.000,00 

TL 
153.390,00 TL 14:15 

Elbeyli 1400 1 Arsa 4.348,35 m2 
6.088.000,00 

TL 
182.640,00 TL 14:20 

Elbeyli 1398 1 Arsa 6.777,16 m2 
9.488.500,00 

TL 
284.655,00 TL 14:25 

Elbeyli 1395 1 Arsa 3.092,29 m2 
4.330.000,00 

TL 
129.900,00 TL 14:30 

 

İhale 
Şartname 
ve 
eklerinin; 

Alınacağı Yer 
İznik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü  
Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:65/A İznik / 
BURSA 

Hangi Şartlarda 
Alınacağı 

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

İhalenin; 

Yapılacağı Tarih 30.11.2022 

Yapılacağı Yer 
Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi 
BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu 
Selçuk Mahallesi   Rauf Denktaş Caddesi No:65/B İznik/BURSA

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

Tekliflerin; 
Verileceği Yer 

Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi 
BARÇIN Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu 
Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:65/A İznik/BURSA 
adresinde toplanacak Komisyona verilecektir. 

Son Teklif Verme 
Tarihi ve Saati 

İhalelerin yapılacağı tarihlerde (30.11.2022) saat: 11:00 

İhaleye katılma belgeleri; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 
komisyona sunacaklardır. 

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

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

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

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

e) Vekaleten katılınması halinde, katılanın Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli 
imza beyannamesi  

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

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

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 13928/1-1 

—— • —— 
BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamızdan 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1.000 Ton Yarı Mamul (torbalı) 

Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır. 

2. Bu işe ait ihale dokümanı, Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Cad. No:169 53700 
Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur 

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.12.2022 Cuma’ya kadar Fındıklı Çay Fabrikası 
Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Cad. No:169 53700 Fındıklı-RİZE adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici 
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 
olmalıdır. 

7. İhale, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 14546/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14533/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14534/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14537/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14538/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14539/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14527/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14567/1-1 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 
‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları 
sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine 
tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-

dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak 
üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan başvuru dosyasını; 1 nüshasını basılı 
olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 
nüsha) CD/flashdisk ortamında olmak üzere, ilgili Fakülte Dekanlığına veya MYO Müdürlüğüne 
teslim ederek şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesinde ( https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları 
yerine getirmeleri gerekmektedir. 

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web 
adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru 
dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek 
dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme 
faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve 
kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl 
katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” 
hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 
• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile 

akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul 
(ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları 
sağlamaları gerekmektedir. 

• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları 
gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi 
hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri 
gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, 
aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri 
gerekmektedir. 

• Son müracaat tarihi 15 Aralık 2022’dir. 
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ 
yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 
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HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU 
FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
AÇIKLAMA 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Doktora derecesini Sınıf Eğitimi alanında 

almış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde 

taranan dergilerde en az 1 (bir) makale 

yayımlamış olmak. 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

TIBBİ HİZMETLER VE 

TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ 

İLK VE ACİL YARDIM 

PROGRAMI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olup tıp alanlarından 

birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak. 

SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 

20 (yirmi) makale yayımlamış olmak. 

 14555/1-1 
—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Hastane 
İşletmeciliği alanında doktorasını yapmış olmak ve 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde en az 5 yıl 
yöneticilik tecrübesine sahip olmak. 
(ESKİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Ağız ve Diş 
Sağlığı 

 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Hastane 
İşletmeciliği alanında doktorasını yapmış olmak ve 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde en az 3 yıl 
yöneticilik tecrübesine sahip olmak.  
(YENİ HALİ) 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

 14524/1-1 
—— • —— 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

21.11.2022 tarih ve 32020 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Öğretim Üyesi Kadro İlanımızda yer alan, aşağıda belirtilen doktor öğretim üyesi kadrosu için 
istenilen "23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak." şartı kaldırılmıştır. 

FAKÜLTE BÖLÜM 
ANABİLİM/ 

ANASANAT DALI 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
AÇIKLAMA 

KİMYA-METALURJİ 

FAKÜLTESİ 

MATEMATİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

MATEMATİK 

MÜHENDİSLİĞİ 
1(**) 

Doktorasını Matematik Mühendisliği 

anabilim dalında yapmış olup bilimsel 

çalışmaları ağırlıklı olarak “Uygulamalı 

Matematik” ve “Bulanık Mantık” 

alanında olmak. 

(**) : 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota 
kapsamında başvuru yapılabilecektir. 

 14532/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

 



Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 

 



23 Kasım 2022 – Sayı : 32022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 23 Kasım 2022 – Sayı : 32022

Sayfa

1

2

5

9

10

26
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/35)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


