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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE 

MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz

Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 2- Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Ted-

birlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 35 inci, 53 üncü, 54 üncü, 62 nci ve 70 inci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Bakanlık: Adalet

Bakanlığını,” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

“Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek

herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde,
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idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzeme-

sinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilir. Ancak; yemek yapmada kullanılan tüp gibi

yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun

dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme alınır. Kurumun fiziki imkânları müsait olduğu tak-

dirde, oda ve koğuşlarda elektrikli ocak bulundurulmasına müsaade edilebileceği gibi; aradaki

bağlantının standartlara uygun olması ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşu-

luyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada bulundurulması suretiyle

tüplü veya gazlı ocaklara da izin verilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “birer adet

palto, manto ve mont, iki adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka, dört adet pantolon

ve/veya etek, bayan için iki adet elbise, bir takım eşofman, dört adet gömlek, iki adet kazak,

iki takım pijama, bir spor ayakkabısı, bir kışlık ayakkabı, bir iskarpin, üç adet tişört, iki adet

kravat, bir adet kemer, gerektiği kadar iç çamaşırı, çorap, bir terlik, havlu ve bir bornoz ile”

ibaresi “üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap

ile aynı tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü,

fular, içlik, havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman,

gömlek, kazak, pijama, tişört, kravat,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra

eklenmiştir.

“Terör propagandası içeren veya kurum güvenliği açısından sakıncalı olan, suçu veya

suçluyu övücü, suça teşvik, kamuoyunu rencide veya tahrik edici ya da müstehcen içerikli sem-

bol, yazı ve benzeri işaretleri taşıyan giysiler kuruma kabul edilmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hüküm-

lülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve

yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.”

“Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan

gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve reklamın geçici süreyle kesilmesi

hâli, bu hükmün dışındadır. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve dergilerin ceza infaz kuru-

muna kabul edilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Hükümlülerin mensup olduğu dinin kutsal kitabı ile eğitimleri için gerekli ders kitapları

hariç olmak üzere oda, koğuş ve eklentilerinde aynı anda bulundurulabilecek süreli veya süresiz

yayın sayısı, kurumun fiziki imkânları ve güvenliği göz önünde bulundurularak idare ve gözlem

kurulu tarafından belirlenir.”
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MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- Koğuş, oda ve eklentilerinde, kurumun elektrik tesisatı, fiziki koşulları ile

odanın mevcudu dikkate alınmak suretiyle, kantinden temin edilen; HDMI/SCART/USB ve

benzeri veri depolama veya aktarma girişi olmayan, dâhili uydu alıcısı ve bilgisayar sistemi

ile tümleşik özelliği bulunmayan televizyon ile buzdolabı, saç kurutma makinesi, idare tara-

fından uygun görülecek sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve iklim koşulları da dikkate alınarak van-

tilatör bulundurulmasına izin verilebilir.

Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma ma-

kinesi bulundurulmasına izin verilebilir.

Her hükümlü, kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet sadece FM bantlı, USB

ve benzeri veri depolama, aktarma özelliği olmayan kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabi-

lir.

Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde

elektrik tesisatı, fiziki koşulları ile odanın mevcudu dikkate alınmak suretiyle en fazla iki adet

buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir.

Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından

mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak ceza infaz kurumunca hesaplanan

bedel üzerinden hükümlü tarafından karşılanır. Ancak; hükümlü tarafından karşılanacak elektrik

gideri, bulunduğu ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi

sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının mesken aboneliğinden daha düşük olması halinde

düşük olan birim fiyat üzerinden hesaplanır.

Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri kurum bütçesinden ödenir.” 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sağlık ve anasının yanında kalan çocuklar

Madde 12- Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek

koşuluyla, sağlıkları için gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işit-

me cihazları, baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve kişi güvenliği açısından sakıncası bu-

lunmayan benzeri medikal eşyaları bulundurabilir.

Ceza infaz kurumunda, anasıyla birlikte kalan çocuklar ve süt emziren anaların ihtiyacı

için, kurumun güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla cins ve miktarı idare ve gözlem
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kurulu tarafından belirlenen veya hekim tarafından lüzumlu görülen gıda maddeleri ile biberon,

süt pompası, mama ısıtıcısı, mama sandalyesi gibi yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler

ile giyim eşyası, çocuk bezi, beşik gibi temel ihtiyaç malzemeleri, metal olmayan ve tehlike

arz etmeyen oyuncaklar ile çocuğun gelişimini destekleyen eğitim-öğretim ve kırtasiye mal-

zemelerinin bulundurulmasına izin verilebilir ve bu fıkra kapsamında izin verilen eşyalar ile

gıda maddeleri kurum tarafından sağlanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tespih ve ses ya da görüntü

kaydedici, veri aktarıcı veya bir bilgisayar işletim sistemi ile tümleşik özelliği bulunmayan kol

saati ile kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hükümlünün kendi isteğiyle nakli dışındaki diğer nakillerde, bu Yönetmelikte sayılan

eşya ile 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan evcil hayvanların yanında gönderilmesi

sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde kitap, kıyafet gibi şahsi kullanıma özgülenmiş eşya

ile 50 kilogramı geçmeyen diğer eşyanın gönderilme ücreti kurum bütçesinden, bu miktarı aşan

kısmına ait ücret ise hükümlü tarafından karşılanır.

Hükümlünün kendi isteğiyle naklinde, nakil sırasında gönderilemeyen ve daha sonra

kargo yoluyla gönderilmek zorunda kalınan eşyaya ait masraflar hükümlü tarafından karşılanır.

Çocuk hükümlüler ile 28/3/2020 tarihli ve 2324 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Yönetmeliğin 127 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca maddi durumunun yetersiz

olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderleri kurum bütçesinden karşılanır.

Sevk ve nakiller sırasında hükümlünün yazılı talebi olması durumunda kurum idare-

sinde kayıt altında bulunan ruhsatlı silah ve mermiler hükümlünün gittiği kuruma teslim edil-

mek üzere jandarma tarafından teslim alınır. 

Hükümlünün, hekim raporu doğrultusunda düzenli olarak kullanması gereken ilaçların

kullanımının sevk ve nakil sırasında aksamaması konusunda gerekli tedbirler alınır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.  
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
         1248 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
         1256 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
         1260 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BASINÇLI SU JETİ İLE TEMİZLİK İŞİ HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda Basınçlı Su Jeti ile Temizlik İşi Hizmet Alım ihalesi Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2023/86743 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 Merkez/BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : burdurticaret@turkseker.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda mevcut 44.612 adet ısıtıcı aparatı, çelik 

boru ve 44 m² difüzyon tankı yüzey alanı temizlenmesi işi 
b) İhale konusu hizmetin yeri : Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 42 (kırkiki) takvim 

günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 16/02/2023 Perşembe Günü Saat 14:30 
4-İhale dokümanının  
 görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
a) İhale dokümanı satış bedeli  
 (KDV dahil) : 200,00 TL 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5- Teklifler 16/02/2023 Perşembe Günü Saat 14:30’ a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (16.02.2023 Perşembe) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

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

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir. 
 1215/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Çanakkale İl Özel İdaresinden: 
1- Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi, saati, muhammen bedeli, 

geçici teminatı ve vasfı belirtilen taşınmaz satış ihalesi, Barbaros mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda 
2886 sayılı Kanunun 36. maddesi (Kapalı Teklif İhale) uyarınca satılacaktır. 

İhale Tarihi İhale 
Saati Vasfı Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminatı 

16.02.2023 13:45 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 
Behramkale Köyü, 144 ada, 26 
parselde bulunan, 4501,39 m2 
yüzölçümlü, Tarla. (Otel-
27.12.2018 tarih ve 1FKTLASF 
Belge nolu Yapı Kayıt Belgesi) 
- (Taşınmaza ait imar plan örneği 
plan notlarını içeren  İmar ve 
Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğünün; 27.07.2022 tarih 
ve  35607 sayılı yazısı) 

39.500.000,00
TL 

1.185.000,00
TL 

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 
215’de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

3- İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler; 
- Gerçek kişilerde T.C vatandaşı olmak; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1.Teklif Mektubu 
b) Dış zarfa konacak belgeler 
1.İç zarf 
2.Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname, 
3.İkametgah belgesi 
4.Nüfus kayıt örneği 
5.Geçici Teminat (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 

1312 1575 9250 76 İBAN hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6.İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
- Tüzel kişilerde; 
a) İç Zarfa konacak belgeler 
1.Teklif Mektubu 
b) Dış Zarfa konacak belgeler 
1.İç Zarf 
2.Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini, 
3.2023 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter 

onaylı örneğini, 
4.Noter onaylı imza sirküleri 
5.Geçici teminat. (Çanakkale T.C. Ziraat Bankası Kordon Şubesindeki TR83 0001 0008 

1312 1575 9250 76 İban Nolu İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya 
bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.) 

6.İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi. 
(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul 

edilebilecektir.) 
4- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. 
5- İstekliler teklif mektuplarının havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 12:00’ye kadar 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 
6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 
 1254/1-1 
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1.500.000 ADET HPV (HUMAN PAPİLOMA VİRUS) QPCR KİTİ, 1.500.000 ADET 
VİRAL TAŞIMA SIVISI VE PAP SMEAR NUMUNE ALMA VE TAŞIMA SETİ VE 
1.500.000 ADET NÜKLEİK ASİT EKSTRAKSİYON KİTİ VE 8 ADET NÜKLEİK  

ASİT EKSTRAKSİYON OTOMATİZE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı; 
-1.500.000 Adet Hpv (Human Papiloma Virus) Qpcr Kiti, 
-1.500.000 Adet Viral Taşıma Sıvısı ve Pap Smear Numune Alma ve Taşıma Seti, 
-1.500.000 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti Ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon 

tomatize Sistemi 
İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

1. İhale evrakı bedellidir. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü V No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ve 
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 Devlet 
Malzeme Ofisi veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Devlet Malzeme Ofisi 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 ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile İç Piyasadan Yapılacak 
Satınalmalara Ait Ticari Şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 
ve İç Piyasadan Yapılacak Satınalmalara Ait Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 
ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. Teklifler, 10.02.2023 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel 
Müdürlüğü V 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. 
 1263/1-1 

 

http://www.dmo.gov.tr/


31 Ocak 2023 – Sayı : 32090 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

150.000 DOZ AT KAYNAKLI KUDUZ İMMÜNGLOBULİNİ (ANTİSERUM)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "150.000 Doz At Kaynaklı 

Kuduz İmmünglobulini (Antiserum)" Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

Ofisimizin www.dmo.gov.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 (140-TL) 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, 10.02.2023 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 
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MERKEZİ SİSTEM ODASI DONANIM VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Siirt Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı ihtiyacı Merkezi 

Sistem Odası Donanım ve Yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, 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, 08/02/2023 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 bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS4UEDUZNZ 
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1 ADET LİPOZOM ÜRETİMİ İÇİN MİKRO AKIŞKAN ÇİP SİSTEMİ VE  
1 ADET BASINCA DAYALI AKIŞ KONTROLÖRÜ İÇİN  

DESTEK KİTİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Lipozom Üretimi İçin Mikro Akışkan Çip Sistemi ve Basınca Dayalı Akış Kontrolörü için 

destek kiti alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2023/87327  
1- İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Lipozom Üretimi İçin Mikro Akışkan Çip 

Sistemi ve 1 Adet Basınca Dayalı Akış Kontrolörü için 
destek kiti Alımı 

Sıra 

No 
Malzemenin Cinsi Miktarı Birimi 

1 
Lipozom Üretimi İçin Mikro Akışkan 

Çip Sistemi 
1 adet 

2 
Basınca Dayalı Akış Kontrolörü için 

destek kiti 
1 adet 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (Yetmiş) 

takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) Tarihi ve saati : 09.02.2023 Perşembe günü, saat: 11.00 
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; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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

4.1.2. 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 
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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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine (Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Halk 
Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 
2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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 idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3.Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-Türk 
Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler 09.02.2023 Perşembe günü, saat: 11.00’e kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/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. (Kısmi Teklif verilemez) 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- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    1122/1-1 
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ÖN YETERLİLİK İHALE İLANI 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden: 

Kitaplar ve 11 Adet Dergi İçin 2 Kalem Hizmet Alımı işi için, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 

1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler 

arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 

Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 404 07 95 / Faks: 0 212 404 0701 

c) Elektronik Posta Adresi : bapsatinalma@iuc.edu.tr)  

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2- Ön Yeterlik Konusu Malın/Hizmetin 

1- 
Kitaplar ve Dergiler İçin İleri Düzey Akademik Yayıncılık ve 

Sekreterya Hizmeti 
10 Ay 

2- 
Kitaplar ve Dergiler İçin Yazılım Ürünleri Hizmeti 

(ScholarOne,Publons, Web sayfası) 
10 Ay 

a) İhale Kayıt No : 2023/98188 

b) Teslim yerleri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Avcılar Kampüsü / Veteriner Fakültesi 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 

01.03.2023 / 31.12.2023 tarihine kadar teslim 

edilecektir. (10 ay) 

d) İhale Tarihi ve Saati : 14.02.2023 Salı Günü saat:10.00 

3- Ön Yeterlik Değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, 

Avcılar / İSTANBUL 

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

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

gerekir: 
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4.1.1. (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

4.1.2 (Değişik bent: 20/06/2021-31517 R.G./8. md., yürürlük: 19/08/2021) Ön yeterlik 

başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

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. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, sekli ve içeriği 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

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

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 

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. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında 

kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş 

veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 

bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
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belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 'den az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren 

belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir. Ayrıca, 

- Yayıncı firmanın uluslararası düzeyde iş deneyimine sahip olduğunun ölçülebilmesi 

amacıyla, Türkiye sınırları dışında yerleşik olan en az 2 (İki) bilimsel dergiye teklif tarihinde 

yayıncılık hizmeti vermeye devam ediyor olması gerekmektedir. 

- Yurtdışında yerleşik olan bu 2 (İki) dergi, teklif tarihinde Science Citation Index 

Expanded veri tabanında indeksleniyor olmalıdır. 

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. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5-Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1.  İhale dokümanı İ.Ü.-Cerrahpaşa Rektörlüğü - Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi - Avcılar Kampüsü Avcılar/İSTANBUL adresinden görülebilir ve 500,00- 

Türk Lirası karşılığı İ.Ü.C.Strateji Geliştirme Başkanlığına (TR19 0001 2009 8200 0004 0001 16) 

yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2.  Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Kampüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi, Avcılar Kampüsü İdari Birimler Binası, Avcılar / İSTANBUL adresine 

elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Kısmi Teklif Verilmesi 

8.1.  İhalede işin tamamına teklif verilecektir. 

9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

 1224/1-1 
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6 ADET ARSA VE GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI ARSASI SATILACAKTIR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesinde bulunan 6 adet 

arsa ve Melikgazi ilçesi Erciyes Mahallesinde bulunan 8386 ada 10 parselde bulunan günübirlik 
tesis alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı 
Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

1- Erkilet mevkiindeki ihaleler 14.02.2023 Salı günü saat 14:00’de ve Erciyes mevkiindeki 
ihale 14.02.2023 Salı günü saat 14:15’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. 

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 
değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi. (üzerinde 
imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı 
halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.) 

ç- Tüzel kişiliklerde bağlı oldukları oda kaydı. 
d- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
e- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname. 
f- Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
g- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 
h- Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (c), (ç), (d), (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi 
gerekmektedir.) 

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 14.02.2023 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar 
Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 
Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel m2 
Muhammen 

Bedel 
Geçici 

Teminat 
Açıklama 

Erkilet 13665 1 2250,00 17.000.000,00-TL 510.000,00-TL Konut+Ticaret 
Erkilet 13665 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13665 3 2464,52 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13667 1 2238,19 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13667 2 2400,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erkilet 13667 3 2250,00 15.300.000,00-TL 459.000,00-TL Konut 
Erciyes 8386 10 2138,07 12.500.000,00-TL 375.000,00-TL Günübirlik Tesis 

Keyfiyet ilanen duyurulur. 1253/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A.O. Adıyaman Bölge Müdürlüğü, sürücülü 3 (Üç) N2 sınıfı kamyon 

araç kiralama işi,4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) bendi istisna kapsamında, 
TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2023 / 85345 
1-İdarenin 
a) Adı : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O ADIYAMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Türkiye Petrolleri Mah. Karapınar Cad. P.K.9, No:256 

02040 ADIYAMAN 
c) Telefon Numarası : 0 416 212 50 00 
ç) Faks Numarası      : 0 416 227 28 18 
2-İhale Konusu Hizmetin 
a) Dosya Numarası : ATLHZM-27 
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü bünyesinde muhtelif  

malzeme ve ekipmanların nakliyesi için sürücülü 3 (Üç) 
adet N2 Sınıfı Kamyon aracın kiralanması işi. 

c) İşin Yapılacağı Yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü 
d) İşin Süresi : 365 Gün (12 Ay) 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü İhale Salonu 
b) Tarih ve Saat : 22.02.2023 – 14:00 
4-İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler 
4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

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

b) 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 tümünün 
yer aldığı ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 
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c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu 
d) Şartnamede belirlenen geçici teminat 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 
f) İhale dökümanını satın aldığına dair belge 
g) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilşkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.3.1. İş deneyim belgeleri; Son 5 (beş) yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak 
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir; 
a) N3 sınıfı araçlar (azami yüklü ağırlığı 12.000  kg üzeri) ile malzeme taşıma işleri 
b) Vinçli araç (teleskobik mobil vinç) kiralama işleri 
c) Sürücülü veya Sürücüsüz pikap (kamyonet) araç kiralama işleri 
5-Ekonomik açıdan en avantajli teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 
7-İhale dökümanı TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 500 TL 

(Beşyüz Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını 
satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler 22.02.2023 tarihi saat 14:00’a kadar TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini km başına birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale 
uhdesinde kalan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 
14-Ortaklığımız, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun hükümlerine tabii olmayıp işbu ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta 
serbesttir. 

 1270/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme 
borçlusunun borcundan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
(“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkuller ve 
sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (“Kurul”) kararı ile oluşturulan “Denser 
Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük 
Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve 
açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal 
takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa 
çıkarılmıştır. 

BORÇLU 
Denser Denizli Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
"Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", Denser Denizli Serbest 

Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ’nin maliki olduğu gayrimenkuller, menkuller ve sözleşmelerden 
oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 
Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

69.500.000- (Altmışdokuzmilyonbeşyüzbin) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 6.950.000- 

(Altımilyondokuzyüzellibin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da  (c) 
T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller 
sunulabilecektir. 

a. Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR03 0001 0007 5306 2864 3862 42 no.lu TL hesabına “Denser 
Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

b. Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

c. Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz 
Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede 
tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, 
en geç 21.02.2023 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf 
içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten 
sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 22.02.2023 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali 
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa 
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. İhalede ancak, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Serbest Bölgeler Uygulama 

Yönetmeliği hükümleri, ilgili Genelgeler ve sair mevzuat uyarınca “İdari Belgeler”i, “İhale 
Şartnamesi”ne uygun olarak süresinde ibraz eden tüzel kişiler teklif verebilir. 

2. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler, doğrudan 
veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

3. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

4. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000- (Onbin) TL’yi “Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Tesis Ziyaretinden 30.01.2023 / 20.02.2023 tarihleri arasında yararlanmak mümkün 
olacaktır.  Tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış Komisyonu”na ıslak imzalı 
yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 20.000- (Yirmibin) TL’yi “Denser Denizli 
Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekont 
aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri ve 
“Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” ile ilgili Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 
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İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,  
24.02.2023 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 

25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin  “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar 
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20. 
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya 
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale 
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134. Maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 
25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp 
ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1.İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen şekilde ve sürede TL cinsinden ödenecektir. 
2.İşbu ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3.“Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4.“Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer 
ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 20.02.2023 tarihine kadar 
sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5.İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Denser Denizli Serbest Bölge Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No:143 
34394 Esentepe – İstanbul 
Tel : 
0 212 340 24 29 
0 212 340 22 58 
0 212 340 20 59 
0 212 340 18 15 
0 212 340 20 40 
0 212 340 20 57 
 1265/1-1 

 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 31 Ocak 2023 – Sayı : 32090 

YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ 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 : 2322005 
b) IKN : 2023 / 95308 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Yarı mekanize sistem yedekleri - 16 

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

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır. 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 90 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 : 27/02/2023 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 
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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 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. Hidrolik ayak silindirlerinin (14. kalem) akredite kuruluştan alınmış EN 1804-2+A1 

standardında test sertifikası teslimat ile birlikte vereceklerdir. 
7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17-Diğer hususlar:  
İlan olunur. 1206/1-1 
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BORULU TİP ISITICILARIN VE BUHARLAŞTIRICI BORULARININ BASINÇLI SU 

JETİ İLE TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Borulu Tip Isıtıcıların ve Buharlaştırıcı Borularının Basınçlı Su Jeti ile Temizlenmesi İşi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2023/84369 

1- İdarenin 

a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 

2- İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 36.695 Adet Borunun Basınçlı Su Jeti İle Temizliği 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : İşi alan yüklenici bildirim tarihinden itibaren en geç 10 

(on) gün içerisinde işe başlayacak ve iş yeri teslim 

tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) iş gününde işi teslim 

edecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.02.2023, Saat:11:00 

4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir, (KDV dahil) 250,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 1245/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1262/1-1 
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Konak İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1281/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1285/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1294/1-1 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. 
Şirketinden (BELKO): 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE 
İLİŞKİN İLAN 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17'nci maddesinin (d) bendi gereği ve 58'inci 
madde hükmüne göre Kadir KORKUTATA hakkında verilen ve 23 Aralık 2020 tarihli ve 
31343 sayılı Resmî Gazete'nin 201’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili 
olarak; Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen 8 Nisan 2021 tarihli ve Esas No: 
2021/393 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar 30 Nisan 2021 
tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’nin 161’inci sayfasında yayımlanmıştır. 

Ardından Ankara 14’üncü İdare Mahkemesi tarafından verilen 21 Haziran 2021 tarih ve 
Esas No: 2021/393 Karar No:2021/1300   sayılı kararında “…….Dava konusu işleminin 
iptaline…..”   karar verilmiş, bu karar   Danıştay 13’üncü Dairesinin 29 Kasım 2022 tarih ve 
Esas No:2021/5184  Karar No: 2022/4468  sayılı kararı ile onanmıştır. Anılan mahkeme 
kararları ile; şirketimiz tarafından 2020/502100 ihale kayıt numaralı işe istinaden verilen 
ihalelere katılmaktan yasaklama kararının iptaline karar verilmiştir. 

Duyurulur. 
 1264/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 1197/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 1198/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

 
 1199/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Yenimahalle Belediye Encümeninin 01.12.2022 tarih 967/119150 sayılı kararı, Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.01.2023 tarih 18/78 sayılı kararı ile onaylanan 84386 no.lu 
kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır. 

İlgililere ilan olunur. 
    ADA/PARSEL MEVKİİ 
    43981/1 YAKACIK 
    1018/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 26.01.2023 Karar No: 554 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Adıyaman il sınırları dahilinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/3052 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Çobanlı-3 kuyusunun 
lokasyon sahası ve biriktirme havuzu için gerekli olan Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Çobanlı 
Köyünde bulunan 1274 ada 2 no’lu parselden 462,78 m²’lik (mülkiyet), 1275 ada 1 no’lu 
parselden de 1864,86 m²’lik (mülkiyet) kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu 
maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 26.12.2022 tarihli dilekçesi ile 
müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu 
yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 
alınması mümkün olmayan ve üzerinde Kahta 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 
kararı bulunan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları 
gösterilen Adıyaman ili, Kahta ilçesi, Çobanlı Köyü, 1274 ada 2 no'lu parselin 462,78 m²'lik 
(mülkiyet) kısmı ile üzerinde Kahta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı 
bulunan Çobanlı Köyü 1275 ada 1 no’lu parselin 1.864,86 m²'lik (mülkiyet) kısmının 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar 
verilmiştir. 

Kamulaştırılmasına karar verilen arazinin: 
İli    : Adıyaman 
İlçesi : Kahta 
Mahallesi : Çobanlı Köyü 

Ada No Parsel No Maliki Kamulaştırılması istenen 
alan (m²) 

1274 2 Nurcan ÖNAL-Ramazan KIZI 4,13 

1274 2 Cennet SARAY- Ramazan KIZI 4,13 

1274 2 Adile YENİ-Hüseyin KIZI 148,79 

1274 2 İsmail SARAY- Hüseyin OĞLU 154,93 

1274 2 Cenap SARAY- Hüseyin OĞLU 150,80 

  Toplam 462,78 

1275 1 Bayram DEMİRHAN-İbrahim OĞLU 1.864,86 

 1216/1-1 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında (Zonguldak 

İli) görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 İdari, 2 Teknik (1 Maden 
Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi) olmak üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI: 
a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak, 
b) İdari Müfettiş Yardımcılığı için; 
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, 

İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, 
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Teknik Müfettiş Yardımcılığı için; 
Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maden Mühendisi, Elektrik 

Mühendisi yetiştiren Fakülteleri, 
İle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim 

kurumlarından birini bitirmiş olmak, 
c) Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat 

etmeye elverişli olmak, 
d) 01.01.2023 tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1988 ve daha sonra 

doğanlar sınava girebileceklerdir.) 
e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu 

bulunmamak, 
f) ÖSYM tarafından 1, 7, 8 Ağustos 2021 veya 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde 

gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; 
İdari Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başvuracak adaylar için, KPSS 48 puan türünde 80 

ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan sıralamasında ilk 40 kişi 
arasında yer almak, 

Teknik Müfettiş Yardımcısı (Maden Mühendisi) kadrosuna başvuracak adaylar için, 
KPSS 1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan 
sıralamasında ilk 20 kişi arasında yer almak, 

Teknik Müfettiş Yardımcısı (Elektrik Mühendisi) kadrosuna başvuracak adaylar için, 
KPSS 1 puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak ve başvuran adaylar arasında yapılacak puan 
sıralamasında ilk 20 kişi arasında yer almak, 

(Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu 
puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır). 

2) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI: 
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılacaktır. Yazılı sınavların tamamı test 

usulünde olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının iki katı 
kadar aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. 

Sınavlar, aşağıdaki konulardan yapılacaktır. 
İdari Müfettiş Yardımcılığı için; 
a) HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı), Ceza Hukuku 

(Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), 
Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak), İcra ve İflas 
Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku. 

b) İKTİSAT: İktisat Teorisi, İktisadi Düşünceler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür 
Teorileri, Milli Gelir, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal 
Yönetim. 

c) MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının 
Esasları, Kamu Giderleri, Bütçe Türleri ve Teknikleri. 
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d) MUHASEBE: Genel Muhasebe, Sınaî Muhasebe, Bilânço Analizi ve Teknikleri. 
e) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik. 
Teknik Müfettiş Yardımcılığı için; 
a) HUKUK: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza 

Hukuku (Genel Esaslar, Millete ve Devlete Karşı Suçlar), İş Hukuku, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Mevzuatı. 

b) MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap, İstatistik. 
c) ALAN BİLGİSİ: Mezun olunan bölümlerin müfredatında bulunan alan bilgisi konuları. 

(Maden Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinde her bir bölüm için alan bilgisi 
konuları) 

3) BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE GEREKLİ BELGELER: 
Sınav başvuruları 20.02.2023 günü başlayıp, 03.03.2023 günü 23:59’da sona erecektir. 

Başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü –Kariyer Kapısı - 
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformuna giriş 
yapılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların kimlik, askerlik, 
mezuniyet bilgileri ile KPSS sonuçları sistem üzerinden otomatik aktarılacak olup diğer gerekli 
tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecektir. 

Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik 
gösterir belgelerini “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” 
alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru sırasında adaylar tarafından, bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde, yüz 
tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak 
nitelikte) ve kısa bir özgeçmişin sisteme yüklenmesi ayrıca, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı 
olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair beyan kutucuğunun işaretlenmesi 
gerekmektedir. 

Kariyer Kapısı üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen 
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin 
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu 
ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında 
sisteme yüklenmesinden, adaylar sorumludur. 

04.03.2023 günü 00:00’dan sonra sisteme yapılacak başvurular ile bizzat veya posta 
yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme 
alınmayacaktır. 

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Başvuruda bulunan adaylardan KPSS puanı en yüksek olanlardan başlamak üzere, 

belirlenen boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı sayıda aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan 
almaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip 
adayların tümü sınava çağırılacaktır. 

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.taskomuru.gov.tr internet adresinde ilan 
edilecektir. Adaylar sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de 
görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine 
geçecektir. 
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Adayların, Kariyer Kapısı’nda “Başvurularım” sekmesinde “Bilgiler” butonuna tıklayarak 
alacakları Başvuru Bilgileri Belgesi sınav giriş belgesi olarak kullanılacaktır. 

Adaylar sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya 
pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir. 

5) SINAVDA UYULACAK KURALLAR VE ESASLAR 
Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgesi yerine kullanılacak olan “Başvuru bilgileri” 

çıktısı ile birlikte, geçerli bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava Giriş 
Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi yanında bulundurmayan adaylar ile soru zarfları açıldıktan 
sonra sınava gelen adaylar sınava alınmayacaktır. 

Sınav salonuna kağıt, kitap, not, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, hesap 
makinesi, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, çanta ve benzeri eşyalar 
alınmayacaktır. Bu sayılan eşyalar ile sınav salonuna girdikleri tespit edilen adayların bu 
durumları tutanak altına alınacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavda 
kullanacakları kurşun kalem ve silgilerini getirecektir. 

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. 

6) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 
Yazılı sınavlar, 25.03.2023 Cumartesi Günü Zonguldak’ta yapılacak olup, sınav yeri ve 

saati yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile birlikte www.taskomuru.gov.tr internet 
adresinde duyurulacak ve Sınava Giriş Belgesinde de belirtilecektir. Ayrıca adaylar, başvuru 
sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. 

7) YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her bir konuda 100 tam puan üzerinden 60’dan az 

olmamak üzere, tüm konularda ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması 
halinde, her grupta en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı 
kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Eşit puan almaları nedeniyle son sıradaki aday 
sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava çağırılacaktır. 

8) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI: 
Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi 12.04.2023 günü www.taskomuru.gov.tr 

internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar yazılı sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de 
görüntüleyebilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine 
geçecektir. 

9) YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Adaylar, yazılı sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın sona erdiği 

tarihten itibaren, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten 
itibaren en geç 7 gün içinde idareye başvurmak suretiyle yapabileceklerdir. Postada yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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10) SÖZLÜ SINAV 
Sözlü sınavlar Zonguldak’ta yapılacak olup, yazılı sınavı kazanan adaylardan puan 

sıralamasına göre, belirlenen her boş kadro sayısının 2 (iki) katı sayıda aday sözlü sınava 
çağırılacaktır. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile 
birlikte Kurum tarafından ilan edilecektir. 

Sözlü sınav, adayların, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek 
suretiyle gerçekleştirilecektir. 

Adayların başarılı sayılması için, sözlü sınav notu ortalamasının 100 tam puan üzerinden 
en az 65 olması gerekmektedir. 

11) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV NOTU 
Giriş Sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 

hesaplanacaktır. Giriş Sınav notunun hesaplanmasından sonra oluşturulan başarı sıralamasında, 
başarı gösterenlerin sayısı, alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısından fazla olursa, giriş sınav notu 
daha yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Giriş sınav notlarının eşitliği halinde KPSS puanı 
yüksek olan aday öncelik kazanacak, diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak 
sayılmayacaktır. 

12) SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sözlü sınava katılanlar, kurum tarafından ilan edildiği tarihinden başlayarak 7 takvim 

günü içinde dilekçe ile İdareye başvurmak suretiyle sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. 
Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13) DİĞER HUSUSLAR 
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak 
üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapıldığı halde süresi içinde göreve 
başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet 
sayfasından (www.taskomuru.gov.tr) veya TTK Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından 
(Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak No: 6 PK: 67100 Merkez / ZONGULDAK) temin edilebilir. 

Bilgi için irtibat numarası: (0372) 259 41 53 
İlanen duyurulur. 1246/1-1 

—— • —— 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer 
alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda 
belirtilen pozisyonlara giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 100 sözleşmeli personel 
(4/B) alınacaktır. 
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İlan Sıra 
No. 

Unvanı Adet 
KPSS Puan 

Türü 
Açıklamalar 

1 
Sağlık 

Teknikeri 
2 KPSS P93 

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans 
programından mezun olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl 
alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

2 
Sağlık 

Teknikeri 
2 KPSS P93 

- Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez 
Teknolojisi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
- Dijital Tasarım ve Üretim Eğitimi almış olmak ve 
bunu belgelendirmek. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1(bir) ay 
mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek. 

3 
Sağlık 

Teknikeri 
2 KPSS P93 

- Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
- Dijital Tasarım ve Üretim Eğitimi almış olmak ve 
bunu belgelendirmek. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 1(bir) ay 
mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet 
Dökümü ile belgelendirmek. 

4 
Büro 

Personeli 
4 KPSS P93 

- Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve 
İşletme Yönetimi önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası muhasebe ve büro 
işleri alanında en az 1(bir) yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

5 
Büro 

Personeli 
1 KPSS P93 

- Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, 
Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli 
Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet 
Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve 
Yayın Teknolojileri önlisans programlarından 
birinden mezun olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl 
alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

6 Tekniker 2 KPSS P93 

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar 
Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web 
Teknolojileri ve Programlama önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
- Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 (iki) yıl 
alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
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7 Tekniker 1 KPSS P93 

- Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel 
Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve 
Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik 
Teknikerliği önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 
- Alanıyla ilgili en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 
- En az 1 (bir) yıl özel ya da Kamu Hastanelerinde 
teknik personel olarak çalışmış olmak ve SGK 
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 

8 Teknisyen 1 KPSS P94 

- Meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri Alanı ve 
Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak 
- En az 1 (bir) yıl alanında mesleki tecrübeye sahip 
olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

9 Teknisyen 4 KPSS P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik 
Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı  
- Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı  
- Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. 
- En az 2 (iki) yıl alanında mesleki tecrübeye sahip 
olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

10 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

1 KPSS P94 

- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun 
olmak. 
- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 
- Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. (eski sürücü belgesi olarak 
E sınıfı) 
-SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine 
sahip olmak. 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- Üniversitemizin tüm birimlerinde şoförlük 
görevinin yanında evrak posta işleri, eşya taşıma, 
yükleme, teslimat vb. işlerde görevlendirilecektir. 

11 
Destek 

Personeli 
4 KPSS P94 

Üniversitemizin merkez ve ilçelerde bulunan 
birimlerimizin bahçe bakımı, budama, sulama, çim 
biçme gibi hizmetleri yapmak üzere 
görevlendirilecektir. 
- Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve 
Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya 
Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak. 
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12 
Destek 

Personeli 
1 KPSS P94 

Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Yetiştiriciliği 
Alanı ve Dallarından veya Hayvan Yetiştiriciliği ve 
Sağlığı Alanı  
- Hayvan Yetiştiriciliği Dalından mezun olmak. 

13 
Destek 

Personeli 
5 KPSS P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi ve 
benzer bölümlerinden mezun olmak veya herhangi 
bir ortaöğretim (lise ve dengi) kurumundan mezun 
olup inşaat alanında MEB onaylı ustalık belgesine 
sahip olmak. 
- İnşaat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

14 
Destek 

Personeli 
4 KPSS P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve 
İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak 
veya herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) 
kurumundan mezun olup sıhhi tesisat alanında 
MEB onaylı ustalık belgesine sahip olmak. 
- Tesisat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe 
sahibi olmak ve bunu SGK Hizmet Dökümü ile 
belgelendirmek. 

15 
Destek 

Personeli 
(Erkek) 

18 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 
tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik 
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma 
gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere; 
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi 
bir alanından mezun olmak. 
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
- MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları 
Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen hijyen 
sertifikasına sahip olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak. 
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

16 
Destek 

Personeli 
(Kadın) 

8 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 
tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik 
işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma 
gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere; 
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi 
bir alanından mezun olmak. 
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
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- MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları 
Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen hijyen 
sertifikasına sahip olmak. 
- Temizlik görevini devamlı yapmasına engel 
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri 
bulunmamak. 
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

17 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Erkek) 

30 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 
tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam 
edilmek üzere; 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- En az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve 
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi 
bir alanından mezun olmak. 
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer 
alan şartları taşımak. 
- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru 
tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış 
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

18 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 
(Kadın) 

10 KPSS P94 

Üniversitemiz merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 
tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam 
edilmek üzere; 
- Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
- En az 1 (bir) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve 
bunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının 
herhangi bir alanından mezun olmak. 
- 2022 yılı KPSS P94 puan türünden en az 70 puan 
almış olmak. 
- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik 
Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer 
alan şartları taşımak. 
- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru 
tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel 
güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak. 

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak. 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
4- Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
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5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 
yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 
11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 

kadroya başvuru yapamayacaktır. 
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
14- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. 
15- Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 

Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 
17- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır, 

18- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit 
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 
20- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup 

arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. 
21- Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre Üniversitemiz 

merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde 
görevlendirileceklerdir. 
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II- BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 

Başvuru Yeri/Adresi: 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa 

Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / Kütahya 

Başvuru Tarihleri: 

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web 

sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen 

veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda 

yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. 

Müracaat İçin İstenen Belgeler: 

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 

2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı) 

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

5- Fotoğraf, (1 adet) 

6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )  

7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)  

8- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 

9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, 

10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 

11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

12- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı 

Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler 

Üniversitemiz web (www.ksbu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının 

ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire 

Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim 

etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 

yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 1225/1-1 
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Niğde İli Dündarlı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Dündarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Muhasebeci GİH 8 1 

Önlisans düzeyinde 
eğitim veren Fakültelerin 
İşletme Yönetimi veya 
Muhasebe bölümlerinin 
birinden mezun olmak, 
En az (B) sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak. 

Kadın/Erkek P93 
En az 

63 puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş olan memur kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki 
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

d)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

e)İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 
çıkarılmış olmamak.  

c)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
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3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.dundarli.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir.  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
a)Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
Belediyemizce tasdik edilebilir.) 

c)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),  

ç)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
d)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı. 
e)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f)2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 

yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza 
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik 
edilecektir.) 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
a)Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 07.03.2023 – 10.03.2023 tarihleri 
arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet 
mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla 
Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, başvuru 
yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
b)Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri 
içerisinde Belediyemizin www.dundarli.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.  
c)Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
d)Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a)T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS 

puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

b)Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 13.03.2023 tarihinde Belediyemiz www.dundarli.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir.  

c)Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir. 

ç)Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
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d)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

e)Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır. 

f)Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Dündarlı Belediyesi hizmet binasında (Dündarlı-Niğde) memur alımı için 17.03.2023 

tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam 
edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

Sınav Konuları: 
1.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  
2.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  
3.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  
4.Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren 
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 1196/1-1 

 



31 Ocak 2023 – Sayı : 32090 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
13 SÜREKLİ İŞÇİ [ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELE MALÜL 

SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY)] ALIM İLANI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 
 1192/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
–– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Başvuru Numaralı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARLARI
–– Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

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.
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