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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PERSONEL 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 20/1/2021 tarihli ve 31370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kurumda, Kanunun 14 üncü maddesinin mülga dokuzuncu

fıkrasına göre istihdam edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte halen görev yapmakta

olanlar, bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün

içerisinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları, bu Yönetmelikte yer alan genel şartları taşımaları

ve yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmaları halinde daha önce yürüttükleri

görevleri yerine getirmek üzere büro görevlisi unvanlı pozisyonlara 375 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre atanabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

2 Aralık 2022
CUMA
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL

İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2022/45)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak

dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek

amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin kurulduğu 81 ilde gö-

nüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2022 yılı için yapılacak olan katılım

desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu,

20 nci ve 21 inci maddelerine, 19/10/2022 tarihli ve  6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-

rürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2023 Yılında Uygulanacak

Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile

22/1/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sis-

teminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine da-

yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Anket formu: Tarımsal işletmelerin yıllık teknik, malî veya ekonomik bilgilerinin

toplanması için hazırlanan, Avrupa Birliği uygulamaları ile uyumlu soru formunu,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: Ziraat Bankası A.Ş.’yi,

ç) Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi

ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri taba-

nını,

d) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA): Tarımsal işletmelerin fiziki durum, varlık, gelir,

gider ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî de-

ğerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulan sistemi,

e) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi: Çiftçilerin katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA

kapsamında toplanan bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanını,
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f) ÇMVA Katılım Anlaşması: Verilerin, ÇMVA veri toplama usullerinin uygulanarak

toplanacağına ilişkin il/ilçe müdürlüğü ve çiftçi arasında bir yıllık süreyle imzalanan, her iki

tarafın görev ve sorumluluklarını düzenleyen EK-1’de yer alan belgeyi,

g) İcmal 1: İl müdürlüğü tarafından hazırlanan, çiftçi detayında ÇMVA katılım desteği

hak edişlerini gösteren ve bir örneği EK-2’de yer alan belgeyi,

ğ) İcmal 2: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, ilçe deta-

yında ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-3’te yer alan belgeyi,

h) İcmal 3: İl müdürlüğü tarafından İcmal 1’deki bilgilere göre hazırlanan, il detayında

ÇMVA katılım desteği hakedişlerini gösteren ve bir örneği EK-4’te yer alan belgeyi,

ı) İl ÇMVA komisyonu: İl müdürü veya il müdür yardımcısı başkanlığında, koordinas-

yon ve tarımsal veriler şube müdürü ve il müdürlüğünde anketör olarak görevlendirilen bir

personelden oluşan ve işletmelerin seçilmesinden, formların ön değerlendirmesinden, ihtilaf-

ların incelenerek sonuçlandırılmasından, gerekli durumlarda ihtilafların sorumlu birime iletil-

mesinden, ödemeye esas icmallerin onaylanmasından sorumlu komisyonu,

i) İl ÇMVA Koordinatörü: Sistemin kurulduğu illerdeki il müdürlüğü koordinasyon ve

tarımsal veriler şube müdürünü,

j) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

k) Tarımsal işletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık

ya da kiralama şeklinde tuttuğu arazide kendi adına bitkisel üretim, küçükbaş hayvan yetişti-

riciliği, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, ipek böcekçiliği, arıcılık yapan

veya karma üretim yapan eşik değer veya üzeri ekonomik büyüklükteki, tek yönetim altında

bulunan ekonomik birimi,

l) Katılım desteği: Katılım anlaşması imzalayarak ÇMVA sistemine dâhil olan, muha-

sebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin verilerini veri toplayıcılarıyla paylaşan ve ve-

rileri sisteme kaydedildikten sonra Sorumlu Birim tarafından kontrolü sağlanan işletmelere,

her yıl belirlenen miktarda yapılan ödemeyi,

m) Muhasebe yılı: 1/1/2021 ve 31/12/2021 yılı zaman aralığını,

n) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı: Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

o) Sorumlu Birim: Bakanlık Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

ö) Tarımsal faaliyetler: Bitkisel üretim ve/veya hayvansal üretim ve bu üretim sonucu

elde edilen malların; işletme içerisinde ilk işleme, koruma ve değerlendirilmesi için yapılan

faaliyetleri,

p) Veri toplayıcı (anketör): ÇMVA verilerinin çiftçiden anket formu yoluyla toplanma-

sından ve kontrolünden sorumlu, bu konuda Sorumlu Birimden eğitim almış olan Bakanlık

teknik personelini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Ödeme Esasları

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler

MADDE 5- (1) Ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından

oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir mu-

hasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla pay-

laşan ve paylaşılan tüm ekonomik ve  fiziki verileri ÇMVA sistemine kaydedilen tarımsal iş-

letmelere yapılır.

Ödeme miktarı

MADDE 6- (1) 5 inci maddede belirtilen tarımsal işletmelere, 2022 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım

Desteklerine İlişkin Karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2022 yılında

600 TL katılım desteği ödenir.

Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı

MADDE 7- (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili

kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak

aktarılmasını müteakip, il müdürlüklerince hazırlanarak onaylanan İcmal 1’e göre, Banka ara-

cılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet

komisyonu olarak ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama

Görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 8- (1) ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, Sorumlu Birim, il ÇMVA

komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülür.

Uygulama takvimi

MADDE 9- (1) İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faali-

yetlerine ilişkin veriler, söz konusu muhasebe yılı içinde, anket yoluyla toplanır.

(2) Her işletme için sadece bir anket formu düzenlenir.

(3) Sorumlu Birim tarafından, belirlenen bir seçim planına göre her bir il için tespit edi-

len sayıda işletme, il ÇMVA komisyonları tarafından seçilir. Seçilen işletmelerle il/ilçe mü-

dürlükleri arasında ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanır.

(4) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalanan işletmelere anket uygulanır. Anket formları il

müdürlüklerince kontrol edilmelerinin ardından Sorumlu Birime gönderilir.

(5) Anket formları Sorumlu Birim tarafından testlere tabi tutularak değerlendirilir. So-

rumlu Birim tarafından anket formları doğrulanan işletmeler, kesin icmalleri alınmak üzere il

ÇMVA komisyonuna bildirilir.

(6) İl ÇMVA komisyonlarınca anket formu doğrulanan işletmeler için, Tarım Bilgi Sis-

temi aracılığıyla 2021 yılı ÇMVA katılım desteği girişleri yapılır. İşletmelerin kesin icmalleri

alınarak İcmal 1, İcmal 2 ve İcmal 3 onaylanıp, Sorumlu Birime gönderilir.
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(7) Sorumlu Birim İcmal 3 seviyesinde ödemeye esas bilgileri Bankaya gönderir.

(8) Bu maddede yer alan tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında görevlilerce veri

güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili esaslara uyulur.

(9) Sorumlu Birimle il müdürlüğü arasında uygulamaya ilişkin koordinasyon il ÇMVA

koordinatörleri tarafından sağlanır. Bu kapsamda il sınırları dâhilinde formların anketörlere

dağıtılmasından, uygulamanın takibinden, doldurulan formların merkeze gönderilmesinden ve

doğrulama sürecinin tamamlanmasından il ÇMVA koordinatörleri sorumludur.

Uygulamaların denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 10- (1) ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çö-

zemediği ihtilaflı durumlar sorumlu birim tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Sonuç

alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilir.

ÇMVA katılım destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

MADDE 11- (1) ÇMVA katılım desteğinden;

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi

bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak veri toplayıcılar ile paylaşma-

yan,

ç) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,

tarımsal işletmeler faydalanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 12- (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-

likte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-

layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde

müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamındaki des-

tekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak

üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-

ramından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 13- (1) 28/12/2021 tarihli ve 31703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çift-

lik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/42) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14733 

—— • —— 
Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14747 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI İLE BÜYÜKBAŞ ERKEK SIĞIR DERİSİ  

(ERKEK VE DİŞİ) SATILACAKTIR 
Adalet Bakanlığı Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden: 

1 İdarenin Adı  Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 

2 Adresi Karadağ Mah. Vali Hüseyin Atak Bulv.  

3 Telefon ve fax numarası 0474 5023666-0474 502 3667 

4 Elektronik Posta Adresi ab140972@adalet.gov.tr 

5 İhale Dokümanının görülebileceği yer Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 
Saymanlık Birimi 

SATIŞI YAPILACAK ÜRÜNLER 

 Ürün adı Miktarı 
Yaklaşık 

Birim Maliyeti 
Muhammen Bedel 

Geçici Teminat 
(en az %3) 

İhale Tarihi 
İhale Saati 

 

1 
Büyükbaş 
Sakadat 

700.000 Kg 6,97 TL 4.879.000,00 TL 146.370,00 TL 16/12/2022 14:30 

2 
Büyükbaş Sığır 
Derisi (Erkek ve 

Dişi) 
91.000 Kg 15,38 TL 1.399.580,00 TL 41.987,40 TL 16/12/2022 15:00 

1-Yukarıdaki nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 2 kalem ürün 
için, 2886 SAYILI KANUNUN 35. Maddesinin a- bendinde yer alan Kapalı Teklif Usulü ile 
16/12/2022 tarihinde Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü binasında İhale 
Komisyonu huzurunda satışı yapılacaktır. 

2- İhaleye katılacak firma isteği doğrultusunda ürünlerin her ikisine de teklif verebilir. 
3- Satışı yapılacak ürünlerin satış miktarlarında %25 oranında artış ya da azalış idarenin 

yetkisindedir. 
4- Geçici Teminat oranı Muhammen Bedelin %3’ü olup her bir kalem için ayrıca 

hesaplanacaktır. 
5- Geçici teminatlar Vakıflar Bankası Kars Şubesi nezdindeki TR61 0001 5001 5800 

7295 1956 02 numaralı hesaba nakit olarak da yatırılabilir. Geçici teminat mektupları süresiz 
olacaktır.  

6- İhale sonucunda yüklenici firma sözleşme bedelinin %6’sı kadar tutarı kesin teminat 
olarak sunacaktır. 

7- İhaleye katılan firmaların istenilen belgeleri sunması zorunludur. 
-Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi 
-Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge Yetkili kişinin İmza sirküsü veya imza 

beyannamesi 
-Şartnamenin kaşe ve imzalanıp ihale dosyasına konulması 
8- İsteklilerin verecekleri ilk kapalı teklif mektupları yukarıda yazan tarih ve saatlere göre 

Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale Komisyonuna teslim edilmek 
zorundadır. 

NOT: İhaleye katılacak istekliler ihale dosyasını (şartname ve eklerini) Kars Açık Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.   

İLANEN DUYURULUR. 14862/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle 
özelleştirilecektir. 

Sıra 
No 

İhale Konusu 
Taşınmazlar 

İhale 
Şartnamesi 
Bedeli (TL) 

Geçici 
Teminat 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim Numarası 

1 
Adana/Karataş/Bebeli 148 ada 
1 parseldeki 207.789,00 m2 

3.000 650.000 28.12.2022 
(0312) 585 81 62 
(0312) 585 82 30 

2 

Adana/Karataş/İskele 5517 ve 
5518 parsel numaralı toplam 
39.780,60 m2 yüzölçümlü 
taşınmazlar (bir bütün halinde) 

20.000 20.000.000 28.12.2022 (0312) 585 83 30 

3 

İzmir/Çiğli/Balatçık 22133 ada 
3 ve 5 parsel numaralı toplam 
15.547,45 m2 yüzölçümlü 
taşınmazlar (bir bütün halinde) 

15.000 15.000.000 28.12.2022 (0312) 585 83 30 

4 
Ankara/Çankaya/Dikmen 
16128 ada 22 parseldeki 
24.171,80 m2 

25.000 25.000.000 29.12.2022 (0 312) 585 82 40 

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

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

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

4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için 
ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede 
istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif 
verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.  

5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e 

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

7. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda yatırılacak 
hesaba ait bilgiler İhale Şartnamesinde ve İdaremiz internet sitesinde (www.oib.gov.tr) ana 
sayfasının en alt satırında yer alacaktır. 

Açıklama bölümüne: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-
Parsel’e İlişkin İhale Teminat Bedeli ibaresi yazılmalıdır. 

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

9. 1. ve 4. sıradaki taşınmazların ihale bedelinin vadeli ödenmesi yönteminin tercih 
edilmesi halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınacaktır. 
Diğer taşınmazlar için taşınmazın mülkiyetinin devredilmemesi yönteminin tercih edilmesi 
halinde, vadeye bağlanan borç için sözleşme tarihinde kesin teminat mektubu alınmayacaktır. 

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

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

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

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

edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir. 
T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş/ANKARA 
www.oib.gov.tr 

 14996/1-1 
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MERSİN SERBEST BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Ticaret Bakanlığından: 
KONU: Mersin Serbest Bölgesinde Bulunan Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazın 

Faaliyet Ruhsatı Süresince Kullanıma Verilmesine Yönelik Teklif Toplama İlanı  
1. İş bu duyuru, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 450’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5, 12 ve 13 ’üncü 
maddeleri, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 2, 7, 8, 11, 24, 25, 26, 41/(d-4), 46 ve 
Geçici 4 ’üncü maddeleri, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’nün 2019/4 sayılı Serbest 
Bölgelerdeki Üstyapı ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin 
Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

2. Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesinde 
bulunan, aşağıdaki listede belirtilen üst yapı, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu ile 
müracaatta bulunmak ve Amerikan Doları olarak belirtilen aşağıdaki muhammen bedelden düşük 
olmamak kaydıyla, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma yoluyla, 2019/4 sayılı Genelgede belirtilen 
suretle, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuat kapsamında Ticaret 
Bakanlığı tarafından verilmiş veya verilecek Faaliyet Ruhsatına bağlı olarak, Faaliyet Ruhsat 
süresince ve bu Faaliyet Ruhsatında belirtilen faaliyetler kapsamında kullandırılmak amacıyla 
yatırımcıların kullanımına verilecektir. 

KULLANIMA VERİLECEK ÜST YAPIYA İLİŞKİN TABLO 

SIRA 
NO 

ÜST 
YAPI 
NO 

ADA/PARSEL KAT 
BİLGİSİ 

PARSEL 
(m2)* 

ÜSTYAPI 
(m2) 

ÜST YAPI 
BEDELİ 

(Muhammen 
Bedel - ABD 

DOLARI) 

ÖDEME 
KOŞULLARI 

1 

104 
İskân 
Nolu 
Üst 

Yapı 

M ADA 2/3, 
3/1 PARSEL 1 KATLI 2.651 2.015 365.790 PEŞİN 

* Üst yapının bulunduğu açık alana ilişkin olarak, Bölge Kurucu ve İşleticisi Şirket ile kira 
sözleşmesi akdedilmesi ve Bakanlık tarafından onaylanan tarifeler üzerinden yıllık arazi kirası 
ödemesi yapılması gerekmektedir. 

3. Açıklamalar: 
a) Üst yapıda, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun 

faaliyetlerde bulunulması zorunludur. Teklif sahibi, Serbest Bölgeler mevzuatı ile ilgili her türlü 
araştırmayı yapmak, bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür. 

b) Teklif sahibi talip olduğu üst yapıyı, mevcut hukuki ve fiili durumu ile görmüş, her 
türlü araştırmayı yaparak üst yapıyı mevcut ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi, 
üst yapıdaki eksiklik, ilan edilen özelliklerinden farklılık ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, 
itiraz ve benzeri haklarından feragat etmiş sayılır. 

c) Başvuru için gerekli bilgiler Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden temin edilecektir. 
Başvuru, ABD Doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgeler ile Mersin 
Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. 

d) Başvuru süresi, bu ilanın yayımlandığı tarihte başlar ve takip eden 30 'uncu (otuzuncu) 
gün mesai saati bitiminde sona erer. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar Mersin Serbest 
Bölge Müdürlüğünce işleme alınmaz.  
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e) Başvurular, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilir. Değerlendirme, T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğü tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu tarafından 2019/4 sayılı Genel 
Müdürlük Genelgesi çerçevesinde yapılacak olup Değerlendirme Komisyonu tarafından 
belirlenecek bir günde, intikal ettirilen başvurular arasından Değerlendirme Komisyonu 
tarafından yapılacak ön değerlendirme neticesinde uygun görülen müracaatlar için, başvuru 
sahiplerinin (müracaat sahipleri veya yetkili temsilcilerinin) katılımıyla gerçekleştirilecek açık 
artırma usulü ile sonuçlandırılacaktır. 

f) İş bu duyuru kapsamı işlemler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. 
Değerlendirme Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle işlemleri iptal edebilir. 
Değerlendirme Komisyonunun bu kararına itiraz edilemez. 

BAŞVURU ADRESİ: 
T.C. Ticaret Bakanlığı 
Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 
Karaduvar SB Mah. Serbest Bölge Meydanı No:2  
33020 Akdeniz / MERSİN 
TEL  : 0 324 2387590 
FAKS : 0 324 2387599 
E-MAİL : mersinsbm@ticaret.gov.tr 
KEP  : mersinsbm@hs01.kep.tr       
 14841/1-1 

—— • —— 
HEMZEMİN GEÇİT KORUMA SİSTEMLERİ İÇİN MALZEME ALIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2022/1282114 
1. İdarenin 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mimar Sinan  
    Mahallesi Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Meydanı 
    No:121/A 35220 Alsancak-Konak/İZMİR 
b)Telefon ve Faks Numarası  : 02328304931-02324631622 
c) Elektronik Posta Adresi :3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
d)İnternet Adresi  : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Hemzemin Geçit 

Koruma Sistemleri İçin Malzeme Alımı İşi. 
3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma Ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosuna 12.12.2022 Tarihi Pazartesi Günü 
Saat 10/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Satın Alma Ve Stok Kontrol 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 
veznesinden (KDV Dahil) 250,00-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 14846/1-1 
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MERKEZİ YEDEKLEME YAZILIMI SÜRÜM YÜKSELTME VE LİSANS 

GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

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

Yedekleme Yazılımı Sürüm Yükseltme ve Lisans Güncellemesi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve Veeam markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname, marka, 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, 09.12.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

Veeam markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSES6DM583 

 14966/1-1 
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YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI, YETKİLENDİRME SİSTEMİ VE UÇ NOKTA 
KORUMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Yeni Nesil 

Güvenlik Duvarı, Yetkilendirme Sistemi ve Uç Nokta Koruma Sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesi ile istenilen Fortinet markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3- Teklifler, 09.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

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

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

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

Talep Takip No: BSNS67SHRZ 
 15002/1-1 
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4 KISIM 57 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ihtiyacı 4 kısım 57 kalem temizlik 

malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, teknik şartnamede belirtilen markalardan biri olmak kaydıyla, ihale 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle 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 İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 12.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSRSZ3D9N3 

 15057/1-1 
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1 ADET YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAGİ CİHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 Adet Yüksek Performanslı Sıvı Kromatogragi Cihazı ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif  verecek  olan  firmaların 130,00  TL  

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

3- Teklifler, 07/12/2022 Çarşamba Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

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

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

belirtilecektir. 

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

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/ 1299398 

 14937/1-1 
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2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Ofisimizce T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler 

Daire Başkanlığı ihtiyacı 2 Kalem Tıbbi Cihaz ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

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

ihale ilanları bölümünde ilan  edilmiştir.  İhaleye teklif verecek olan firmaların  130,00  TL 

şartname  bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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

konulması zorunludur. 

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

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

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

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

3-Teklifler, 15/12/2022 Perşembe Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme 

Ofisi Mersin İrtibat Büro Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

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

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

belirtilecektir. 

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

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

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

8-İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

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

istisna kapsamındadır. 

İhale Kayıt No : 2022/1307819 

 14976/1-1 
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ÖZELLEŞTİRME İLANI 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen 

taşınmazlar, “Satış” yöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir. 

Sıra İl İlçe Mahalle Ada / Parsel 

Toplam 

Yüzölçümü 

 (m²) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

(TL) 

Şartname 

Bedeli 

(TL) 

Son Teklif Verme 

Tarih, Saati 

1* Ağrı Doğubayazıt Ahmedi Hani 114/2 7.345,61 350.000 2.500 26.12.2022, 10:00 

2* Balıkesir Manyas Haydar 130/1 ve 0/1114 10.386,15 100.000 2.500 26.12.2022, 10:00 

3* Bursa İnegöl Kulaca  
118 /54 ve 

118/64 
17.278,00 2.750.000 5.000 27.12.2022, 10:00 

4* Bursa Mustafakemalpaşa Tepecik 0/2830 31.793,00 500.000 3.000 27.12.2022, 10:00 

5* Denizli Çivril Gümüşsu 177/31 16.078,78 25.000 1.500 28.12.2022, 10:00 

6* Edirne Meriç Büyükdoğanca 340/8 16.855,58 40.000 2.000 28.12.2022, 10:00 

7* Eskişehir Odunpazarı Yahnikapan   
14996 /15 ve 

14996/18 
28.479,60 80.000 2.500 28.12.2022, 10:00 

8* Erzincan Çayırlı  Atatürk 65/39 1.866,93 85.000 2.500 28.12.2022, 10:00 

9 Kars Merkez Karacaören  1196/1 1.307,00 75.000 2.500 03.01.2023, 10:00 

10 Kars Merkez Karacaören  1196/4 1.247,00 75.000 2.500 03.01.2023, 10:00 

11* Kastamonu Merkez Gölköy 158/6 13.648,87 200.000 2.500 03.01.2023, 10:00 

12* Muş Merkez Kıravi(Şenoba) 182/5 44.862,50 200.000 2.500 03.01.2023, 10:00 

13* Samsun Kavak Tepecik 110/7 4.329,64 25.000 1.500 04.01.2023, 10:00 

14 Samsun Kavak Tepecik 110/8 5.704,34 25.000 1.500 04.01.2023, 10:00 

15 Samsun Kavak Tepecik 110/9 5.482,92 25.000 1.500 04.01.2023, 10:00 

16 Samsun Kavak Tepecik 110/11 2.644,15 15.000 1.000 04.01.2023, 10:00 

17* Tekirdağ Hayrabolu Kahya 114/21 3.404,84 100.000 2.500 04.01.2023, 10:00 

18 Tekirdağ Hayrabolu Kahya 114/22 ve 114/23 4.923,64 100.000 2.500 04.01.2023, 10:00 

19* Tokat Turhal Osmangazi 74/5 432,57 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

20* Tokat Turhal Osmangazi 74/6 454,58 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

21* Tokat Turhal Osmangazi 74/7 459,86 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

22* Tokat Turhal Osmangazi 74/8 462,57 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

23* Tokat Turhal Osmangazi 74/9 450,40 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

24* Tokat Turhal Osmangazi 74/10 441,38 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

25* Tokat Turhal Osmangazi 74/11 463,32 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

26* Tokat Turhal Osmangazi 74/12 447,48 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

27* Tokat Turhal Osmangazi 74/15 458,23 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

28* Tokat Turhal Osmangazi 74/16 480,14 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

29* Tokat Turhal Osmangazi 74/17 502,82 45.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

30* Tokat Turhal Osmangazi 74/18 411,22 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

31 Tokat Turhal Osmangazi 74/25 461,00 45.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

32 Tokat Turhal Osmangazi 74/26 360,00 40.000 2.000 05.01.2023, 10:00 

*Taşınmaz üzerinde yapı/yapılar bulunmakta olup söz konusu yapılar da ihaleye konudur. 
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1-İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak 
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen 
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. 

2-Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla ihaleye teklif verebilecektir. 
Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez. 

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

4-İhaleye katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesini alması, 
her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri ADÜAŞ’ın 
İnkılap Sokak Deniz Apartmanı No: 4/4-6 Çankaya/ANKARA adresine son teklif verme tarihi ve 
saatine kadar elden teslim etmesi zorunludur. 

5-İhale Şartnamesi bedeli; 
•Alıcı: Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 
•Hesap No: TR15 0001 0004 7127 3734 6950 28 (Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi) 
•Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsele 

ilişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek ADÜAŞ’ın hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verenin 
OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması 
yeterlidir. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.  

6-İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı ADÜAŞ’ın 
aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname 
bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 
(yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla ADÜAŞ’a ulaştırılması ve 
telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile 
gönderilebilecektir.  

7-Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda 
geçici teminat alınacaktır. Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda ‘İhaleye 
Katılacak Teklif Sahibi’nin İsmi/Unvanı ve İhale Konusu Taşınmaza İlişkin İhale Teminat 
Bedeli’ açıklamada belirtilerek ADÜAŞ’ın 5. maddede belirtilen hesap numarasına yatırılacaktır. 

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

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

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

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

12-Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 
13-İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 
Tel : (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 * www.aduas.gov.tr 
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5 TONLUK ARABA TUMBASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
5 TONLUK ARABA TUMBASI 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 : 2222129 
b)IKN : 2022 / 1292648 
c)Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-5 Tonluk Araba Tumbası - 1 takım  
ç)Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer: TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi İş 

Sahası ZONGULDAK 
d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

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

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

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b)Tarih ve saati : 20/12/2022 Salı günü saat : saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olanıdır. 
8- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

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

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması : 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. 
 14847/1-1 
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VAKIF TAŞINMAZLAR KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ MODELİNE GÖRE 
İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmazlar belirtilen şartlar 

dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırım)” 
ile “Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır. 

İli Antalya 
İlçesi Alanya 
Mahallesi veya Köyü Kargıcak 
Cad.-Sk.-Mevkii Karagedik 
Ada 736, 737, 738 ve 739 ada 
Parsel 1, 1, 1, 1 parseller 
Yüzölçümü 32.626,92 + 43.538,34 + 18.615,13 + 2.335,71= 97.116,10 m2 

Niteliği Arsa 
Hisse Miktarı Tam 
Vakfı Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı 

Tahmin Edilen Bedel 
937.170.365,00.-TL 
(DokuzyüzotuzyedimilyonyüzyetmişbinüçyüzaltmışbeşTürkLirası) 

Geçici Teminat 
28.115.111,00.-TL 
(YirmisekizmilyonyüzonbeşbinyüzonbirTürkLirası) 

İhale Usulü 
Kapalı Teklif (2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi 
kapsamında kapalı teklif ihalesi) (Artırım) 

İşin Adı 
“Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 736, 737, 738 ve 
739 Ada 1, 1, 1 ve 1 Parseller Üzerine Kat Karşılığı İnşaat 
Yapılması” işi 

İhale Tarih ve Saati 15.12.2022 (Perşembe) - Saat: 14.30 

İhalenin Yapılacağı 
Adres 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Toplantı 
salonu (Sinan Mahallesi, 1267. Sk. Vakıf İşhanı, Kat: 1-2, No: 2 
Muratpaşa/ANTALYA) 

İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve 
Bedelsiz Temin 
Edilebileceği Adres 

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat. Yatırım 
ve Emlak Şube Md. (Sinan Mahallesi, 1267. Sk. Vakıf İşhanı, Kat: 
1-2, No: 2 Muratpaşa/ANTALYA) 

İhale Doküman Bedeli 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası) 
İrtibat Tlf. - Faks 0242 244 13 94-95 - 0242 248 96 44 

I- İdarece “Vakıflar Meclisi’nin 13.06.2022 tarih, 270/233 sayılı ve 26.09.2022 tarih, 
436/440 sayılı) kararları” belirlenen asgari şartlar; 

l) Yapılacak yapı veya yapıların emsale dâhil inşaat alanı toplamı 97.116,10 m2 den az 
olmamak üzere mevcut imar durumuna göre veya istenilmesi halinde bütün iş-işlemleri ile 
masrafları yüklenicisine ait olmak kaydıyla bir kısmında veya tamamında plan değişikliği 
yapılarak Konut ve/veya Turizm - Ticaret - Konut alanına alınması için bir (1) yıl içerisinde plan 
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değişikliğinin yapılmasını (yapılamaması durumunda sözleşmenin feshedilmesi) müteakip 
alınacak imar çapları doğrultusunda bütün projelerinin hazırlatılması, ilgili bütün kurum ve 
kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya 
geçilerek Üç (3) yıl içerisinde inşaatın tamamlanmak üzere toplam sürenin dört (1+3 = 4) yıl 
olarak belirlenmesi, 

2) Sözleşme süresinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 (Oniki) 
aydan fazla olmaması, 

3) Sözleşme imzalandıktan, mevcut imar durumuna göre veya yapılacak ise plan 
değişikliği yapıldıktan sonra oluşacak imar durumuna göre kat karşılığı paylaşıma konu olacak 
emsale dahil inşaat alanı 97.116,10 m2 'den az olmamak üzere, İdarece uygun görülen ilgili 
belediyesinden ön onay alınmış mimari avan projede yer alan tüm bağımsız bölümlerin değer 
tespitinin, masrafları yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla SPK lisanslı ve İdarece uygun 
görülecek bir gayrimenkul değerleme firmasına yaptırılması, 

4) SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme raporu sonucu tespit edilen tüm bağımsız 
bölümlerin (Toplam: 97.116,10 m2) toplam değerinin %48 (İhalede kesinlik kazanacak) oranına 
karşılık gelecek miktardaki, Turizm (Otel) vasıflı bağımsız bölümlerin hisseli olarak ve/veya 
uygulamaya esas parsel yapısına göre parsel bazında bağımsız bölüm (Turizm-Otel) ruhsatı 
alınması halinde bağımsız bölüm numarası alınan parsel bazında veya Konut, Dükkân vb. 
bağımsız bölümlerin oluşması halinde ise yine ihale oranında seçme hakkı önceliğinin İdareye ait 
olması, 

5) İdarece alınacak ve yükleniciye bırakılacak bağımsız bölümlerin tespitine müteakip, 
Vakıflar Meclisince karara bağlanmasından sonra uygulama projelerinin hazırlanarak yapı 
ruhsatının alınması ve Vakıflar Meclisince uygun görülen pay puan cetveli doğrultusunda tapuda 
kat irtifakının kurulması, 

6) Turizm (Otel) vasıflı bağımsız bölümlerde, paylaşımın hisseli olarak yapılması ve 
yüklenicinin talep etmesi halinde, bedeli SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi tarafından 
belirlenecek ve İdarece uygun görülecek bedel üzerinden hissedar yüklenici adına kiralanması, 
aksi taktirde tapuda hisseli olarak tescil edilerek paylaşılacak bağımsız bölümlerin kira 
gelirlerinin hisseler oranında paylaşılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihale edilerek 
kiralanması, 

7) Plan tadilatı yapılmak istenmesi halinde, bütün fonksiyonlar (Turizm, Ticaret, Konut 
vb.) için Emsal: 1,00 oranına göre mevcut olan inşaat alanının (97.116,10 m2) korunması esas 
olmakla birlikte, bunun mümkün olmaması halinde, azalan miktarın mevcut emsale göre 
(97.116,10 m2) orantılanarak, çıkan oranın kat karşılığı oranında Vakıf kat karşılığı oranına 
eklenmesi. 

(Örn.: Proje Değeri 100.000.000.-TL. - Emsale Göre Toplam İnşaat Alanı: 97.116,10 m2 - 
Kat Karşılığı Oranı : %48 - İdareye Düşen: 48.000.000,00.-TL // Emsal Kaybı: %10 (97.116,10 
m2 - 9.711,61)= 87.404,49 m2 - Proje Değeri: (100.000.000,00.-TL - 10.000.000,00.-TL)= 
90.000.000.-TL - Meydana gelen % 10 kaybın %48'i = % 4,8 olacağından, Bu oran İdarenin kat 
karşılığı oranına (%48 + %4,8 = %52,8 eklenerek, İdareye Düşen: 90.000.000 X %52,8 = 
47.520.000,00.-TL olacaktır.) 
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Emsalde meydana gelebilecek azalma oranının (97.116,10 m2) üzerinden Maksimum 
Yüzde Yirmi (%20) olması, bu oranı aşması halinde ise, aşan miktarın tamamının, kabul etmesi 
halinde yüklenici payından düşülmesi, aksi halde bu aşamaya kadar yapılmış olan hür türlü 
masraf ve harcamaların yüklenici tarafından karşılanmak ve İdareden herhangi bir talepte 
bulunmaksızın teminatların irat kaydedilerek sözleşmenin feshedilmesi. 

8) 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için vakıf taşınmazlardan 
terk edilmesi gereken kısım var ise, önceden yapılmış olan uygulamalarda yapılmış olan terk 
miktarları da dikkate alınarak yasal zorunluluk olan (% 45'ine kadar) kısmının bedelsiz olarak, bu 
oranı aşan kısmın bedelinin (Ekspertize konu arsa m2 değeri 3.000,00.- TL/m2'den az olmamak 
üzere) hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi; 

9) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması 
gerekli olan (Şerh. Beyan vb.) kaldırılması + Gerekmesi halinde (İfraz, tevhit, terk, ihdas vb.) 
işlemlerin yaptırılması + Yapılacak İnşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve 
kuruluşlardan alınması gereken her türlü (Onay, İzin, Ruhsat vb.) alınması + Yer teslim 
tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, 
Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması + Yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, 
Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz 
konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması. 

II- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale 
tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla göndermeleri 
gerekmektedir. 

III- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi 
vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek: 1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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c.1)  Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2)  Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

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

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

g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının 
ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

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

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

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

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

h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası 
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 
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i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

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

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

Formu (Ek: 6), 
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Ek: 9) 
n) İç zarf / Teklif mektubu; Şartnamenin 11.1. maddesine göre hazırlanmış olan İç Zarf 

içerisinde, şartnamenin 11.1.1. ve 11.1.2. maddelerine göre hazırlanmış Ekli örneğe uygun Teklif 
Mektubu (Ek: 7) ve eki Pay-Puan Cetvelini (Bağımsız Bölüm Listesini) içerir. 

IV- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (m) 
bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin 
aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

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

VI- Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler şartnamenin 11.2. maddesine uygun olarak 
hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, 
istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale 
komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır. 

VII- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten 
sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

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

IX- İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve 
değiştirilemez. 

X-  Her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye ait olup, sözleşme yapılmadan önce defaten 
ödenecektir. 

XI- İşin yapı denetimi, özel bir yapı denetim kuruluşuna yaptırılacak olup her türlü yapı 
denetim masrafı yükleniciye ait olacaktır. 

XII- Bu iş için İdarenin kontrollük teşkilatına ihale üzerinde kalan istekli tarafından inşaat 
ruhsatı alınmasını müteakip inşaat süresi boyunca araç tahsis edilecektir. 

XIII- İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İLAN OLUNUR. 14993/1-1 
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ILGAZ-2 (YURDUNTEPE) KAYAK TESİSİ İÇİNDE BULUNAN  
GÜNÜBİRLİK TESİSLER KİRAYA VERİLECEKTİR 

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından: 
1- Kastamonu Merkez Bostan Köyü Aşağı Tüfekçi Mevkii No:39 adresindeki Ilgaz 2 Yurduntepe 

Kayak Merkezi sahası içinde girişteki ilk yapılan günübirlik tesis, mangal ünitesi, yöresel market, teleferik 
ara istasyon bölgesinde bulunan zirve kafe ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren günübirlik tesis içindeki 
kayak odasının da 5+5 yıl süreli ilk 10 yıl için toplam 13.200.000,00 TL muhammen bedel üzerinden; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi uyarınca, Kapalı  Teklif Usulü  ile 5 yıl 
(İdarenin uygun görmesi halinde günün rayicine göre muhammen bedel güncellenerek) 5 yıl daha 
uzatılarak 10 yıl  süreli kiraya verilecektir. Kira bedeli her yılın ocak ayında 1 yıllık peşin olarak 
ödenecektir.  

2- Bahse konu olan günübirlik tesislerin kira muhammen bedeli 10 yıl için toplam 
13.200.000,00 TL, olup; geçici teminatı 396.000,00 TL’dir.  

3- İhale 13.12.2022 Salı günü saat 16:00’da,Valilik Binası İstiklal Yolu toplantı 
salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır. 

4-İhale şartnamesi ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri 
içerisinde ücretsiz olarak görülebilir; ancak ihaleye katılacakların İl Özel İdaresinin T.C Ziraat 
Bankası Kastamonu Şubesindeki TR 31 0001 0001 5136 0990 6252 10 nolu hesaba 500,00 TL 
yatırarak İhale Dokümanlarını satın alması zorunludur. 

5- İhaleye katılmak isteyenlerin; 
a) Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah) 
b) 2022 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü, 
c) Vekaleten katılanlar için 2022 yılına ait noter tasdikli vekaletname, 
d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2022 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. 
e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 

2022 yılına ait noter tasdikli sureti. 
f) İş hacmini göstermek üzere, yıllık 1.000.000,00 TL’den az olmamak şartıyla, son 3 (üç) 

yıla ait yıllık ortalama cirosunun, en az 2.000.000,00 TL olduğunu gösteren gelir tablosu. 
g) İhaleye katılacak olan tüzel kişi veya gerçek kişi adına alınmış Turizm sektöründe en 

az 3 (üç) yıldan beri faaliyet gösteriyor olduğunu gösteren belgeleri. 
h) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen 

teminat mektubu veya alındı makbuzu, ihale dokümanı satın alındığına dair banka dekontu ve 
istenilen diğer evraklar ile birlikte, 12.12.2022 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Özel 
İdaresi Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir. 

6-İdare, ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 
7-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
İlan olunur. 
 14977/1-1 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü tamamlamış HEK’e ayrılan 

25 (yirmibeş) adet muhtelif cins,  model ve markadaki taşıtların “4645 sayılı Emniyet Genel 
Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve 
İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair kanununa” istinaden 04/03/2020 tarih 31058 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 38. maddesi kapsamında mübadele ihalesi 
yapılacaktır. Mübadeleye İlişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin Adresi : Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü - Atatürk 
Mahallesi Bandırma Caddesi No:70/1-A 
Karesi/BALIKESİR 

Tel No :  0 (266) 243 81 00 
Faks No :  0 (266) 243 41 66 
Elektronik Posta Adresi (Varsa) : …………. 
2- Mübadelenin 
a) Yapılacağı yer : Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat, (Brifing 

Salonu) Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi 
No:70/1-A Karesi/BALIKESİR 

b) Tarihi ve saati :  16/12/2022 tarihi saat:14:30 
c)  Mübadele usulü : Açık Artırma. İlk Teklifler Kapalı Zarf olarak 

verilecek ve Açık Artırım Usulü ise komisyon 
önünde sözlü olarak verilecektir. 

d) Mübadele ile doğudan ilgilenen kişi :  Polis Memuru Hakan GÜN, Polis Memuru Ali 
IRMAK 

3- Mübadele Konusu Malın 
a) Adı : HEK Taşıt Mübadele İşi. 25 (yirmibeş ) adet 

taşıtın mübadelesi 
b) Niteliği, türü ve miktarı : HEK olarak değerlendirilmiş Ek-1’de belirtilen 

7 Adet Binek Taşıt,  6 Adet Motosiklet, 12 Adet 
Panel (Combi)  olmak üzere toplam, (25) Adet 
taşıt.  

4- Mübadele Karşılığında Alınacak Mala İlişkin Özellikler 
1. 7 (Yedi) adet 2022 MODEL RENAULT YENİ EXPRESS COMBI (Joy 1.5 Blue dCi 

95 bg D-Full) panel taşıt 
2. Pey artırımı olarak ((1 pey miktarı) (50) Koli ( 250 Paket)) A4 Fotokopi Kağıdı 
5- Değer Tespit Komisyonunca Belirlenen Tahmini Bedel 
Bu mübadelede idare tarafından verilecek malın tahmini bedeli 2.122.000,00 TL 

(İkimilyonyüzyirmiikibinTL) 
6- Geçici Teminat 
Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere 

(63.660.00-TL) kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği İhale Birimine adresine elden teslim 
edilecek ve zarfların alınıp tekliflerin okunmasından sonra açık artırma usulü yapılacaktır. 
Teklifler ihale komisyonu önünde sözlü verilecek ve açık artırım formu imzalanacaktır. 

8- Taşınır Malların ve Belgelerin Yerinde Görülmesi 
1. Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 09:30-16:30 saatleri arasında  (6) adet 
motosikletiler Edremit Caddesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kapalı otoparkı 
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Karesi/BALIKESİR adresinde diğer taşıtları ise Paşaalanı Mahallesi Kuvayi Milliye Polis 
Merkezi Amirliği Oto Parkı Karesi/BALIKESİR adresinde görülebilir. 

2. Bu işe ait Şartname (belgeler Atatürk Mah. Bandırma Caddesi No:70/1-A Karesi 
BALIKESİR adresinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Satınalma Büro Amirliğinde görülebilir. 

9- Mübadeleye Katılabilme Şartları 
1) İsteklilerin mübadeleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları zorunludur. 
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, 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, 

b) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) 63.660,00.-TL den az olmamak üzere isteklilerin kendi belirleyecekleri miktarda geçici 

teminat alınacaktır. Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların BALIKESİR Defterdarlık 
Muhasebe Müdürlüğü hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

ç) Vekaleten mübadeleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş mübadeleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

  1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ADLİ SİCİL 
BELGESİ, 

e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış Tebligat adresini gösterir bir 
belge,  

Bu belgelerin isteklilerce teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur. 
10- Mübadele dokümanı (Şartnameler) idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.-TL (Yüz 

Elli Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı Satış Bedelinin, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne, 
yatırıldığına dair makbuzun; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Satınalma Büro Amirliği ibraz edilmesiyle doküman buradan satın alınabilecektir.  

11- Sözleşmesinin İmzalanması  
Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin 

tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez. 
Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerçekleştirilmesi halinde 

sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz. 
Bu hususların gerçekleşememesi halinde sözleşme yapılacak ve notere tasdik 

ettirilecektir. 
12- Verilen teklifler geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim 

günüdür. 
13- Konsorsiyum olarak mübadeleye teklif verilemez. 
14- İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
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EK-1 
MÜBADELE EDİLECEK TAŞIT LİSTESİ 

 

S.N
. 

PLAKA 
NO 

MARKASI 
Motor 
Hacmi 

cm³  
Cinsi Model 

Motor 
Gücü 

KM 

HASAR 
DURUMU

% 
OLARAK 

AÇIKLAMA 

1 10.A.0006 
RENAULT 
MEGANE 

1598 
Binek 

(otomobil) 
2004 84.5 KW 243942 40-75 Arası 

HEK- GAYRI 
FAAL 

2 10.A.0036 F.T.CONNECT 
1753 

 
Panel (Combi) 2008 66 KW 326693 40-75 Arası 

HEK- GAYRI 
FAAL 

3 10.A.0048 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2004 66 KW 346614 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

4 10.A.0066 
RENAULT 
FLUENCE 

1598 
Binek 

(otomobil) 
2012 82 KW 478890 40-75 Arası HEK-FAAL 

5 10.A.0084 FİAT FIORİNO 1248 Panel (Combi) 2011 75 KW 376651 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

6 10.A.0085 
CİTROEN 

BERLİNGO 
1560 Panel (Combi) 2009 55.2 KW 487953 40-75 Arası 

HEK- GAYRI 
FAAL 

7 10.A.0102 
HYUNDAI 
ACCENT 

1399 
Binek 

(otomobil) 
2009 71.3 KW 292144 40-75 Arası HEK-FAAL 

8 10.A.0112 
CİTROEN 

BERLİNGO 
1560 Panel (Combi) 2009 55.2 KW 42406 75-80 Arası 

HEK- GAYRI 
FAAL 

9 10.A.0117 HONDA 249 Motosiklet 2004 16.1 BG 45906 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

10 10.A.0125 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2009 55 KW 319614 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

11 10.A.0128 HONDA 249 Motosiklet 2004 16.1 BG 89074 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 
12 10.A.0196 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2010 66 KW 329697 40-75 Arası HEK-FAAL 
13 10.A.0198 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2010 66 KW 376331 40-75 Arası HEK-FAAL 
14 10.A.0217 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2010 66 KW 354953 40-75 Arası HEK-FAAL 
15 10.A.0232 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2011 81 KW 282951 40-75 Arası HEK-FAAL 
16 10.A.0246 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2010 66 KW 257127 40-75 Arası HEK-FAAL 

17 10.A.0327 HONDA 647 Motosiklet 2006 39 BG 19905 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

18 10.A.0334 HONDA 647 Motosiklet 2006 39 BG 25389 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

19 10.A.0337 HONDA 647 Motosiklet 2006 39 BG 5169 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

20 10.A.0360 F.T.CONNECT 1753 Panel (Combi) 2006 90 BG 416329 65-80 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

21 10.A.0376 HYUNDAI ERA 1599 
Binek 

(otomobil) 
2007 112 BG 286790 40-75 Arası HEK-FAAL 

22 10.A.0382 FİAT ALBEA 1368 
Binek 

(otomobil) 
2007 77 BG 394500 40-75 Arası HEK-FAAL 

23 10.A.0454 YAMAHA 249 Motosiklet 2008 14 KW 18085 40-75 Arası 
HEK- GAYRI 

FAAL 

24 10.A.0463 
RENAULT 
MEGANE 

1598 
Binek 

(otomobil) 
2009 82 KW 456073 40-75 Arası HEK-FAAL 

25 10.A.0553 
RENAULT 
MEGANE 

1598 
Binek 

(otomobil) 
2003 82 BG 259459 40-75 Arası HEK-FAAL 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
Giresun İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen HEK taşıtlar ile hurda 

malzemeler, 4645 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelik uyarınca, Müdürlüğümüzce 
ihtiyaç duyulan taşıtlar ve hurda malzemeler ile mübadele edilecektir. 

1-İhaleyi Yapan İdarenin Adı  : Giresun İl Emniyet Müdürlüğü  
2-İhaleyi Yapan İdarenin Adresi : Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No.113 

GİRESUN  
3-İhaleyi Yapan İdarenin Telefon  
ve Faks Numarası  : 0 454 2164090 Dahili: 6430- Faks: 0 454 2140164  
4-İhalenin Adı  : Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıtlar ile 

Muhtelif hurda malzemelerin Mübadele yoluyla 
satış işi. 

5-İhalenin Niteliği ve Miktarı  : İdari şartnamenin 4 üncü maddesinde yer alan; 23 
adet taşıt ve muhtelif hurda malzeme.  

6-Mübadele Karşılığında Alınacak  
Mala İlişkin Özellikler : 1- 1 adet Honda CR-V 4*4 193 HP 1.5 Turbo 

(2022 Model Siyah, Benzinli Otomatik Taşıt)  
     2- 4 Adet Honda City 121 HP 1.5 (2022 Model 

Beyaz, Benzinli Otomatik Taşıt) 
     3- 1 adet Renault Trafic Multix 2.0 DCİ 5+1 (2022 

Model Duman Gri Motorin Manuel Taşıt) 
     4- 8 Adet Renault Express Combi Joy 1.5 DCİ 95 

HP (2022 Model Beyaz, Dizel Manuel Taşıt) 
     5- 81 adet 195*65*15 Kışlık Oto Lastiği 

(Goodyear marka)  
7-İhale Yeri  : Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 113 İl 

Emniyet Müdürlüğü Merkez /GİRESUN 
8-İhale Tarih ve Saati  : 13.12.2022 günü - Saat: 14.00  
9-İhalenin Usulü  : Açık artırma usulü ile yapılacaktır.  
10-İhale Konusu işin ve Belgelerin  
görülebileceği Yer  : İhale konusu araçlar ve diğer malzemeler Ek 

hizmet Binası Oto Parkı ve bahçesinde görülebilir. 
     Belgeler Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Satın 

Alma Büro Amirliğinden temin edilebilir. 
11-İhale Konusu işle ilgili  
Şartname olup olmadığı  : İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. 

Şartname Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
Satın Alma Büro Amirliğinde görülebilir.  
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     İhaleye katılacak kişilerin 200,00 TL karşılığı 

şartnameyi almaları zorunludur. Ücret Giresun 

Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü hesabına 

yatırılacaktır. (İban No: TR84 0001 0001 2300 

0010 0054 35)  

12-İhale ile ilgili sözleşme yapılıp  

Yapılmayacağı : Bu ihale ilgili olarak sözleşme yapılacaktır. Ancak 

yüklenici sözleşme yapma süresi içinde 

taahhüdünü eksiksiz yerine getirirse (15 gün 

içerisinde) sözleşme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

13-İdare Tarafından Verilecek  

Malların Tahmini Bedeli  : 4.633.051,67TL 

(dörtmilyonaltıyüzotuzüçbinellibirtürklirasıaltmış 

yedikuruş) dir. 

14-İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler:  

a) İhale tarihine göre son altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir 

belgeyi, 

b) Başkası adına vekil olarak ihaleye katılan isteklilerin noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılan isteklilerin ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini ve 

ticaret sicil gazetesi ile esnaf odası kayıt belgesi 

c) Kimlik bilgilerini belirleyen Fotoğraflı belgeyi, (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) 

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubunu, 

e) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 3 nden az olmamak üzere geçici teminatı 

yatırdığına dair belgeyi, idareye sunmak zorundadır. (Geçici teminat en az 140.000,00TL olarak 

yatırılacaktır.) 

f) Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kaydı.  

g) İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

h) Mübadele karşılığında alınacak olan yeni araçlar ÖTV ve KDV’siz şekilde alınacaktır. 

i) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

j) Mübadele işlemi; kapalı zarf usulü yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin 

pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri 

suretiyle gerçekleştirilir. 

k) İhale, Mübadele dokümanında belirtilen şartları taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

 14888/1-1 
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MÜBADELE İHALE İLANI 
Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Samsun Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken Ekonomik ömrünü tamamlamış 24 

adet değişik marka ve modelde taşıt, 1 Adet 2011 model Ford Transit Motor Bloğu, 185 Kğ. 
Hurda Plaka (Yaklaşık), 20.450 Kğ. Hurda Demir (Yaklaşık), 575 Kğ. Hurda Alüminyum 
(Yaklaşık), 50 Kğ. Hurda Plastik (Yaklaşık), 1 Adet Hurda Akü, 175 adet Çıkma (Oto) Lastik, 
582 kalem Muhtelif demirbaş malzemenin 4645 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan 
04 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 7 (yedi) Adet 2022 Model 
Model Fiat Doblo (Combi EASY 1.6 MJET 120 HP) marka taşıt ve 80 (Seksen) adet Dış Lastik 
(195X65X15) ile açık artırma usulü mübadele yapılacaktır. 

1-İdarenin 
a) Adı ve Adresi : Emniyet Müdürlüğü – Denizevleri Mah. Adnan Menderes 

Bulvarı 1.Kısım No:35 Atakum/SAMSUN 
b) Telefon ve faks numarası :  362 311 30 90/64 41 Faks: 362 230 84 21 
2-Mübadelenin 
a) Yapılacağı yer : Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

(Denizevleri Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1.Kısım 
No:35 Atakum/SAMSUN) 

b) Tarihi ve saati : 15.12.2022 günü Saat: 14.00 
3-Mübadele konusu malın; 
a) İdare tarafından verilecek malın niteliği, türü ve miktarı: Ekonomik ömrünü 

tamamlamış 24 adet değişik marka ve modelde taşıt, 1 Adet 2011 model Ford Transit Motor 
Bloğu, 185 Kğ. Hurda Plaka, 20.450 Kğ. Hurda Demir, 575 Kğ. Hurda Alüminyum, 50 Kğ. 
Hurda Plastik, 1 Adet Hurda Akü, 175 adet Çıkma (Oto) Lastik, 582 kalem Muhtelif demirbaş 
malzemenin mübadelesi yapılacaktır. 

b) İdare tarafından alınacak malın niteliği, türü ve miktarı: 7 (yedi) Adet 2022 Model Fiat 
Doblo (Combi EASY 1.6 MJET 120 HP) ve 80 (seksen) adet Dış Lastik (195X65X15) ile 
mübadele edilecektir. Mübadele karşılığı alınacak Lastik ve taşıtların teknik özellikleri idari 
şartnamede belirtilmiştir.  

4-Teslim Etme ve Teslim Alma yeri:  
a) Mübadelede teklif edilen taşıt ve malzemeler Emniyet Müdürlüğü (Denizevleri Mah. 

Adnan Menderes Bulvarı 1.Kısım No:35 Atakum/SAMSUN) adresine teslim edilecektir. 
b) Teslim edilecek; Taşıtlar ve diğer tüm malzemeler Emniyet Müdürlüğü/Destek 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü/Bakım Onarım Büro Amirliği (Kutlukent Beldesi Kirazlık Mevkii 
No:23 Tekkeköy/SAMSUN), adresinden teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının 
tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele 
karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından 
bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

5- Mübadele karşılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 2.936.341,00 TL. alınacak 
malın tahmini bedeli 2.938.800,00 TL. olarak belirlenmiştir. 
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6- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Mübadele şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu, 
b) Mübadele şartnamesinde belirlenen Geçici Teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık 
yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 

c) Tebligat adresini gösterir belge 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, 
noter tasdikli imza beyannamesi 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, 
komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir. 

7- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
8- Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Md. (Denizevleri Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1.Kısım No:35 Atakum 
/SAMSUN) adresinde görülebilir ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 50,00 
TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler, 15.12.2022 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Md./SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

10- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 
belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir. 

11- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

12- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
13- Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b 
bendinde belirtilen adreste görülebilir. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (90) takvim günü 
olmalıdır. 

15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Mübadele konusu taşıtların özellikleri 

Plakası Markası-Cinsi Model Motor Gücü 
Faal Olup 

olmadığı 
Hasar Durumu % 

55 A 0371 Ford Transit Connect 2007 75 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0512 Ford Transit Connect 2011 55 Kw Gayri Faal 35 

55 A 0492 Ford Transit Connect 2011 55 Kw Gayri Faal 35 

55 A 0478 Ford Transit Connect 2010 55 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0318 Ford Connect Tourneo 2005 75 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0520 Ford Transit Connect 2011 55 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0509 Ford Transit Connect 2011 55 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0401 Ford Transit Connect 2008 55.1 Kw Gayri Faal 35 

55 A 0257 Peugeot 306 Platınum 1.6 2001 72 Kw Gayri Faal 40 

55 A 0344 Renault Clıo Sym 1.4 2006 75 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0348 Renault Megane Authentıgue 2006 110 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0594 Renault Megane 2004 83 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0452 Renault Megane 2009 82 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0496 Fiat Albea 2011 57 Kw Gayri Faal 35 

55 A 0416 Fiat Albea 2008 51 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0495 Fiat Albea 2011 57 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0458 Renault Megane 2009 82 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0357 Hyundai Accent Era 1.5 CRDI 2007 80.8 Kw Gayri Faal 35 

55 A 0504 Hyundai Accent Era 1.5 2011 81 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0400 Hyundai Accent Era 1.5 2008 80.8 Kw Gayri Faal 30 

55 A 0500 Ford Transit Connect 2011 66 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0382 Ford Transit Connect 2007 75 BG Gayri Faal 30 

55 A 0467 Ford Transit Connect 2010 66 Kw Gayri Faal 25 

55 A 0358 Honda CBF600 SA 2007 57 BG Gayri Faal 30 

Mübadele konusu malzemelerin durumu 
Cinsi Miktarı Durumu 

Hurda Plaka 185 Kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Demir 20.450 Kg. (yaklaşık) Hurda 

Hurda Aliminyum 575 kg.  (yaklaşık) Hurda 

Hurda Plastik 50 kg.  (yaklaşık) Hurda 

Akü 1 Adet  (yaklaşık) Hurda 

Çıkma Lastik 175 Adet Hurda 

Çıkma Motor Bloğu (2011 Model Ford Transit 

Connect araca ait) 
1 Adet Hurda 

Muhtelif Demirbaş Malzeme 582 Kalem Hurda 

 14949/1-1 
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ISPARTA ŞEHİR HASTANESİNE SOĞUK ODA YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1299437 
İşin Adı : Soğuk Oda Yapımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi : Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:70 ISPARTA 

32100 
b) Telefon ve faks numarası : 2462134400 - 2462184026 
c) Elektronik posta adresi : sh32.satinalma@saglik.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ispartasehir.saglik.gov.tr/ 
2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Soğuk Oda Yapım İşi 
b) Yapılacağı Yer : Isparta Şehir Hastanesi 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün 

içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre 
yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

ç) İşin süresi : Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden 
itibaren 30 (Otuz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule 
hazır hale getirmek zorundadır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin: 
a) Yapılacağı yer : Isparta Şehir Hastanesi 
b) Tarihi ve saati : 05.01.2023 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
“Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

beyan etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
1) (Mülga: 20/06/2021-31517 R.G./5.md.; yürürlük: 19/08/2021) 
2) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve 

ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler sunulur. 
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
c) Bu 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. 

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama 
yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu ekinde yer alan iş 
ortaklığı beyannamesi, 

f)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

g) Bu madde boş bırakılmıştır. 
ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha 
fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge, 

ı) Bu bent boş bırakılmıştır. 
i) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih 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 

7.1.2. Bu ihalede, istenen belgeler yerine yeterlik sertifikası sunulamaz. 
7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan 

belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı 
tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile 
ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine 
göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun 
kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen 
iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 
7.1 inci maddenin (i) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 
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7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir 
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, 
b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk 

sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen, 
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, 

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden 
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 
ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında 
denetlenen ya da yönetilen, 

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl 
içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. 
İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 
işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 
ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 
Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim 
belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 
göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın 
kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. 

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi 
dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

{Belirtilmemiştir} 
7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu İhale Kurumu'nun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer 

İşlere Dair Tebliğ'inde ( Resmi Gazete Sayısı: 27961, Resmi Gazete Tarihi 11.06.2011) yer alan 
(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT ana başlığı altında bulunan C/I-/II GRUP tesisat 
işleri ve (D) ELEKTRİK İŞLERİ ana başlığı altında bulunan D/I-II-III-IV GRUP tesisat işleri. 

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: 
Mühendislik Fakültesi Makine ve Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 

mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin 
iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan 
fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi 
sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.” 

 14914/1-1 
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27 ADET ATM ALANININ ÜÇ YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından: 
1- İdareye İlişkin Bilgiler: 
1.1. İdarenin: 
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 
b) Adresi  : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 
c) Telefon ve faks numarası : 4444762  
d) Elektronik posta adresi : sincanbelediyesi@sincan.bel.tr. 
e) İlgili personel : Emre FİDAN 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
2- İhalenin Konusu: 
2.1. İhalenin konusu; Sincan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 27 Adet ATM Alanlarının 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile üç yıllığına 
kiralanması işidir.  

2.2.Ayrıntılı yer bilgileri, muhammen bedeller, ihale tarih ve saatleri 

Bölge / Lokasyon 
1 (Bir) ATM Alanı İçin 

Belirlenen Aylık/Yıllık Kira 
Muhammen Bedeli 

İhale Tarihi İhale 
Saati 

1 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Sincan Belediyesi 
Ana Hizmet Binası yanı ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık:71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 13:30  

2 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Sincan Belediyesi 
Ana Hizmet Binası yanı ATM Alanı-2 (İkili ATM) 

Aylık: 7.693,18₺ 
Yıllık:92.318,16₺ 

3 Yıllık:276.954,48₺ 
13.12.2022 13:38  

3 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Sincan Belediyesi 
Ana Hizmet Binası yanı ATM Alanı-3 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık:71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 13:46  

4 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Muhtarlık Binası 
yanı ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık:71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 13:54  

5 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Muhtarlık Binası 
yanı ATM Alanı-2 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık:71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:02  

6 Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Muhtarlık Binası 
yanı ATM Alanı-3 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık:71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:10  

7 Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzeri 838 ada 1 
parsel (Park içi) ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:18  

8 Mareşal Çakmak Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi üzeri 
ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:26  

9 Mareşal Çakmak Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi üzeri 
ATM Alanı-2 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:34  

10 Mareşal Çakmak Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi üzeri 
ATM Alanı-3 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:42  
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11 Mareşal Çakmak Mahallesi Oğuz Yılmaz Caddesi üzeri 
ATM Alanı-4 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:50  

12 Fatih Mahallesi İnönü Caddesi (cephesi Şifa Sokak) ATM 
Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 14:58  

13 Fatih Mahallesi İnönü Caddesi (cephesi Şifa Sokak) ATM 
Alanı-2 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:06  

14 Ulubatlı Hasan Mahallesi Çarşı Sokak ATM Alanı-1 (İkili 
ATM ) 

Aylık: 7.693,18₺ 
Yıllık: 92.318,16₺ 

3 Yıllık:276.954,48₺ 
13.12.2022 15:14  

15 Ulubatlı Hasan Mahallesi Çarşı Sokak ATM Alanı-2 
Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:22  

16 Ulubatlı Hasan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 
üzeri ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:30  

17 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alan-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:38  

18 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alanı-2 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:46  

19 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alanı-3 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 15:54  

20 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alanı-4 (İkili ATM) 

Aylık: 7.693,18₺ 
Yıllık: 92.318,16₺ 

3 Yıllık:276.954,48₺ 
13.12.2022 16:02  

21 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alanı-5 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 16:10  

22 Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi üzeri 102081 ada 
3 parsel yanı ATM Alanı-6 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 16:18  

23 Yunus Emre Mahallesi Devrimler Caddesi üzeri 1747 ada 
1 parsel yanı ATM Alanı-1 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 16:26  

24 Yunus Emre Mahallesi Devrimler Caddesi üzeri 1747 ada 
1 parsel yanı ATM Alanı-2 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 16:34  

25 Yunus Emre Mahallesi Devrimler Caddesi üzeri 1747 ada 
1 parsel yanı ATM Alanı-3 

Aylık: 5.917,83₺ 
Yıllık: 71.013,96₺ 

3 Yıllık:213.041,88₺ 
13.12.2022 16:42  

26 Gazi Mahallesi Hürriyet Caddesi Sincan Belediyesi ek 
hizmet binası yanı ATM Alanı-1 

Aylık: 2.958,92₺ 
Yıllık: 35.507,04₺ 

3 Yıllık:106.521,12₺ 
13.12.2022 16:50 

27 Gazi Mahallesi Hürriyet Caddesi Sincan Belediyesi ek 
hizmet binası yanı ATM Alanı-2 

Aylık: 2.958,92₺ 
Yıllık: 35.507,04₺ 

3 Yıllık:106.521,12₺ 
13.12.2022 16:58 
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2.3. İhaleye katılacak istekliler tekliflerini ve teminat bedellerini 3 yıllık toplam 
muhammen bedel üzerinden hesaplayarak vereceklerdir. 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların ihalesi, Tandoğan 
Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 
13.12.2022 tarihinde saat 13:30 ile 16:58 saatleri arasında yapılacaktır. Teklifler en geç 
12.12.2022 tarih ve saat 17:00 ’ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları 

hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir. 
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse: 
a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. ) 
b) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,  
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,  
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.) 
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse: 
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan 

şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,  
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye 

girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve 
vekile ait imza beyannamesi, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak), 
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan 

alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.), 
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu,  
5- İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 1000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki 

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
7- İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
8- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 
9- Kiraya verilecek olan ATM alanları amacı dışında (ATM-Bankamatik hizmetleri 

harici) kullanılamaz. 
10- İhale üzerinde kalan yükleniciler kiralamış oldukları ATM alanlarını 3. Şahıslara-

tüzel kişiliklere kiraya veremez.  
11- İhale üzerinde kalan yükleniciler İdarenin onayı olmadan sözleşmeyi devredemez. 
 14938/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Balıkesir İli Karesi Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; mahallesi, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, 

hisse oranı ve niteliği belirtilen arsa, Kat Karşılığı İnşaat Yapımı İhalesi 15.12.2022 tarihinde 
Saat: 14:00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları 
dâhilinde Kapalı Teklif Usulü Arttırma Sureti ile Karesi Belediyesi 3. Kat İhale Salonunda 
yapılacaktır. Yapıların tahmin edilen (muhammen) bedeli, geçici teminat ve kesin teminat bedeli 
ile diğer tüm hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- İdarenin; 
Adı : KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Adresi : Eski kuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No:5 10100  Karesi / 

BALIKESİR  
Telefon numarası  : 0 (266) 2430400 - 2202  
Faks numarası : 0 (266) 2436709  
2- İhale Konusu ve İhale Dokümanları; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen 

taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İhalesi. 
b) Yeri : Balıkesir İli Karesi İlçesi arsa vasıflı Maltepe Mahallesi 

İ19C08C2A pafta 11658 ada 3 parsel (Maltepe Mahallesi 
21075. Sokak No:3 Karesi/BALIKESİR) 

Sıra 
No 

İli 
İlçesi 

Mahalle Pafta Ada Parsel Alan İmar Durumu 

1 
Balıkesir 
Karesi 

Maltepe İ19C08C2A 11658 3 6.312,09 m2 
Emsal: 2,30 

Yençok:51,50m 
Ticaret+Konut 

İhaleye girecek olanlar 5.000,00 (beş bin lira) TL’ sı karşılığında ihale dosyalarını 
almaları gerekmektedir (İhale Şartnameleri ve diğer evraklar Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nden (6. Kat) temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte görülebilir.), İhale zarflarını 
aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı 
zarf içerisine koyarak hazırlayacakları tekliflerini 15.12.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü 
olarak posta ile gönderilecek tekliflerin Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 
göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

3- İşin Niteliği ve Miktarı; 
Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz üzerine 2 (İki) blok, 4 adet ticari alan, 104 adet daire 

kullanımlı toplamda 108 adet bağımsız bölümden oluşan kat karşılığı konut ve ticari alanlar 
(market, mağaza, eczane, dükkan vb.) içeren yapılar inşa yapılacaktır. 

4- Tahmini Bedel, Geçici Teminat ve Kesin Teminat Bedelleri; 
Belediyemiz tarafından hazırlatılmış olan uygulama projelerine göre yapının inşaat bedeli 

ve çevre düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet olarak alınmış olup, buna göre Yapı Yaklaşık 
Maliyet (Takribi Bedel): 135.513.600,00 TL (yüzotuzbeşmilyonbeşyüzonüçbinaltıyüz) TL’ dır.  

Geçici Teminat Bedeli (% 3): 135.513.600,00 TL x%3= 4.065.408,00 TL (dörtmilyon 
altmışbeşbindörtyüzsekiz) TL’ dır. 

Kesin teminat bedeli: İhale sonucu oluşan sözleme bedelinin, %6 oranına tekabül eden 
bedel, sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici tarafından idareye verilecektir. 

Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabilecek veya banka teminat mektubu olarak 
verilebilecektir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığında 
İnşaat Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı 
idarede bulunacaktır. 
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5- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler; 
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir: 
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 
b) Geçici Teminat Belgesi, (Yukarıdaki belirtilen taşınmazın ihalesi yapılacak iş için 

muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak 
istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, %3 Geçici Teminat 
vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Ziraat Bankası 
Balıkesir Merkez Şubesi TR86 0001 0000 4567 9490 8350 01 IBAN nolu Belediyemiz hesabına, 
dekonta “Karesi Belediyesi Maltepe Mahallesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” diye belirtmek 
şartı ile yatırılabilir. Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda “Karesi 
Belediyesi Maltepe Mahallesi Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi” diye yazılacaktır. Ayrıca teminat 
mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.) 

c) İhale Dokümanının satın alındığını gösterir belge,  
d) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış 

olmalıdır.) 
e) Vergi Dairesi borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Gelir İdaresi 

Başkanlığından alınmış olmalıdır.) 
f) SGK borcu olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra Sosyal Güvenlik 

Kurumundan alınmış olmalıdır.)  
g) İkametgâh İlmühaberi, (Gerçek kişiler için muhtarlık, e-Devlet veya nüfus 

müdürlüklerinden alınmış İkametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için adres bildirgesi)  
h) Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri  
i) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2022 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge. 

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden 
onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

k) Ortak girişim olması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi 
olacaktır. (İsteklinin iş ortağı olması halinde, 5.maddenin (a),(d),(e),(f),(g),(h) ve (i) bentlerinde 
yer alan belgelerin ve imza beyannamelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi 
zorunludur.) 

l) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması 
halinde tüzel kişiliğini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve 
yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

m) Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmeliğine 
istinaden isteklinin yapı yaklaşık maliyetine esas tutardaki müteahhitlik karne sınıfına sahip 
olduğuna dair belge sunması gerekmektedir.  

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu. 
6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 
8- İdarenin Yetkisi;  
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 sayılı .D.İ.K.nun 29. 

maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 
İlan olunur. 
 14728/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
2. Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır. 
3. İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 

MAHALLESİ 
ADA/ 

PARSEL/ 
AÇIKLAMA 

CİNSİ/ 
AÇIKLAMA 

YÜZ 
ÖLÇÜMÜ 

(M²) 

MUHAMMEN 
BEDEL 

(TL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 

(TL) 
İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

KANUN MD/ 
İHALE 

NİTELİĞİ 
Karsak 167/28 Tarla 65.628,24 6.431.567,52 192.947,03 14.12.2022 15.18 36.Md./Satış 
Karsak 175/57 Tarla 35.262,10 3.526.210,00 105.786,30 14.12.2022 15.20 36.Md./Satış 

4. Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca 
Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir 

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine 
katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici 
teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır. 

6. Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır. 
7. Taşınmaz ihale şartnameleri 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey 

Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünden satın alınabilir. 

8. Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde 
görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın 
almaları zorunludur. 

9. Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda 
ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı 
Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 14.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e 
kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek 
Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

10. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 
şunlardır: 

TÜZEL KİŞİ GERÇEK KİŞİ 
-İmza sirküleri (noter onaylı) - İmza sirküleri (noter onaylı) 
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı) - Vekil ise vekaletname (noter onaylı)       
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter 
tasdikli imza sirküleri 

- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli 
imza sirküleri 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 
mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır) 

- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif 
mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır) 

- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi - Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği 
- Ticaret sicil gazetesi - İkametgah  
- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına 
dair makbuz/belge 

- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair 
makbuz/belge 

- Şartname alındı makbuzu - Şartname alındı makbuzu 
- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge 
(Belediyemiz veznelerinden temin edilecek) 

 14623/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Konya İli Meram Belediye Başkanlığından:  
Alavardı Mahallesi 4608 ada 21 nolu ana taşınmaz üzerindeki 157,00 m² (zemin: 45,00 m², 

bodrum: 112 m²) miktarındaki Depolu Dükkan vasıflı 3 nolu bağımsız bölüm mülkiyeti Meram 
Belediyesi’ne ait, 4.950.000,00 TL muhammen bedelli 148.500,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 
2886 sayılı Yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır. 
(3065 sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 
istisnadır.) 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 
Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir. 

İhale 14/12/2022 Çarşamba günü saat 15.40’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi 
No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, 
Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER: 
İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 
A- Gerçek Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- İkametgah Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 
d- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
e- T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 
f- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

g- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi, 

h- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

i- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
B- Tüzel Kişiler için: 
a- İç zarf (Teklif Mektubu), 
b- Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 
c- Tebligat için adres beyanı, 
d- Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz 

veya geçici teminatına karşılık 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen 
teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, 

e- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 
f- Vekâleten ihaleye katılma halinde, yetkili adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi aslı, 
g- 2022 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı, 
h- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, 
i- Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 
j- Taşınmazın görüldüğüne dair belge, 
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TEKLİFLERİN VERİLME YERİ VE ZAMANI: 
İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 14/12/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu’na 
teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Meram 
Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin de 14/12/2022 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Yazı İşleri 
Müdürlüğü Kararlar Bürosu‘na ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 
ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin %50’si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi, sözleşme 

damga vergisi, kesin teminat ve ihaleden kaynaklanan diğer masraflar peşin ödenecektir. Kalan 
ihale bedeli 6 eşit taksitte ödenecektir. 

Taksitler sözleşmenin yapıldığı gün esas alınarak takip eden aylarda aynı gün içerisinde 
ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR: 
İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. Şartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 
İLAN OLUNUR. 14821/1-1 

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

SATILACAKTIR 
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Sındırgı OİM 
İhale Tarihi : 12.12.2022 // İhale Saati: 14:30 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. No: Şefliği Cinsi Bölme 
No 

P. 
No Adet m3/Ster Muhammen 

Bedel (TL) 
Geçici Teminat 

(TL) 

1 Ulus İb. Dikili 
Ağaç 14 49 6448 1.266,603 923,00 34.958,00 

2 Ulus İb. Dikili 
Ağaç 107 50 2406 640,442 1.050,00 20.174,00 

3 Hisaralan İb. Dikili 
Ağaç 134 56 1350 936,719 761,00 21.454,00 

4 Ulus İb. Dikili 
Ağaç 58 57 7089 3.332,081 1500,00 149.944,00 

         
TOPLAM:  17.293 6.178,845 4.231,00 226.530,00 

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

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

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR79000100004711 
4069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 ) - Süleyman GÜLER 
   14668/2-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Ordu İli Altınordu Belediye Başkanlığından: 
1- İhale Konusu Taşınmazlar; 
1.1. İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 10 parselde bulunan Mülkiyeti 

Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 2.580,29 m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı 
içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz,  

1.2. İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 11 parselde bulunan Mülkiyeti 
Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 3.900,00m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı 
içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz, 

1.3. İlimiz Altınordu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 2477 ada 12 parselde bulunan Mülkiyeti 
Altınordu Belediyesi adına kayıtlı 2.200,00m² yüzölçümlü tapuda ''arsa vasıflı'' imar planı 
içerisinde Ayrık Nizam Konut Alanı olarak ayrılmış taşınmaz,  

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  
ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.  

2- Şartname ve ekleri Altınordu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 100,00TL 
karşılığında alınacaktır. 

3- İhale Yeni Mahalle 321 Sokak No:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Altınordu 
Belediyesi Encümen Salonunda aşağıda tabloda belirtilen Tarih ve Saatte 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü (artırma)  ile satışı yapılacaktır. 

Sıra 
İli/İlçesi 

Mah./Ada/Parsel 
Altınordu/ORDU 

Satış Bedeli Geçici Teminat 
İhale 

Tarih/Gün 
İhale 
Saati 

1. 

Cumhuriyet Mah. 2477 
ada 10 parsel 2.580,29 m2 
tapuda “arsa vasıflı” 
taşınmaz. 

18.276.194,07 TL 548.285,82 TL 
12.12.2022 
Pazartesi 

10:00 

2. 

Cumhuriyet Mah. 2477 
ada 11 parsel 3.900,00 m2 
tapuda “arsa vasıflı” 
taşınmaz. 

27.623.700,00 TL 828.711,00 TL 
12.12.2022 
Pazartesi 

10:20 

3. 

Cumhuriyet Mah. 2477 
ada 12 parsel 2.200,00 m2 
tapuda “arsa vasıflı” 
taşınmaz. 

15.582.600,00 TL 467.478,00 TL 
12.12.2022 
Pazartesi 

10:40 

4- İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 
hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 2 (iki) gün önce  Cuma günü saat 17:00’a 
kadar Altınordu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak 
da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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5- İhaleye Katılabilme Şartları; 
A) Gerçek Kişiler: 
1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 
2. Nüfus Kayıt Örneği.  
3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 
4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış 

Noter tasdikli imza beyannamesi. 
5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.  
6. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-3-4-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
9. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 
10. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 
11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
B) Tüzel Kişiler: 
1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve 

faks numarası ile elektronik posta adresi. 
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.  
3. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 
4. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
(1-2-7. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer 
belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 

5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
7. Altınordu Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi 
8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği. 

9. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. 
10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.  
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ilgililere ilan olunur. 
 14967/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ VE ENH YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG 
elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Camikebir Mahallesi Olofpalme Caddesi No: 1/201 
Kulu/KONYA 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : OSB alanına ait YG-AG Elektrik Şebekesi ve ENH 

Yapım İşi 
b) Yapılacağı Yer : Kulu / KONYA 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli  
 (2022 TEDAŞ B.F. ile) : 12.745.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      382.350 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 20/12/2022, Saat: 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 

D)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Camikebir Mahallesi 

Olofpalme Caddesi No: 1/201 Kulu/KONYA adreslerinde görülebilir veya 1.000 TL karşılığı 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    14987/2-1 
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ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, enerji nakil hattı 
yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 
verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Camikebir Mah. Atatürk Bulv. No:101  
     (Siverek Kaymakamlık Ek Hizmet Binası)  
     Siverek/ŞANLIURFA 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi alanına ait enerji nakil 

hattı yapım işi  
b) Yapılacağı yer : Siverek/ŞANLIURFA 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  
e) Keşif Bedeli (2022 TEDAŞ B.F. ile): 10.758.000 TL 
f) Geçici Teminatı :      322.740 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/12/2022, Saat:10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 
Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 
ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş 
veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Camikebir Mah. Atatürk Bulv. 

No:101 (Siverek Kaymakamlık Ek Hizmet Binası) Siverek/ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir 

veya 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 14816/2-2 
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119 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
S.S. Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından:  
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak S.S. Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi 
Yapı Kooperatifine ait 119 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : 13 Mart Mah. Gaffari Güneş Cad. Lokman Sincar Apt. 
No: 5/1 Artuklu/MARDİN 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 119 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı Yer : Artuklu/MARDİN 
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2025 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 255.000.000 TL 
f) Geçici Teminatı :     7.650.000 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve Saati : 21/12/2022 - Saat 10.00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

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

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

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

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

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

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Mardin Mobilyacılar ve Marangozlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının 13 

Mart Mah. Gaffari Güneş Cad. Lokman Sincar Apt. No: 5/1 Artuklu/MARDİN adreslerinde 

görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    14986/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15043/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15067/1/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15067/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15056/1-1 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15042/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. No:36/14 Şişli / İstanbul” adresinde mukim DEP/4057-

5/31605 sayılı lisans numarasına haiz Feza Gayrimenkul Proje İnşaat Petrolcülük Otomotiv 
Taşımacılık Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14 
üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
10.10.2022 tarih ve 539146 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi 
ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazımızın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 14855/1/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mahallesi Sümbül Sokak Ekinci Residance Apartmanı No:8/1/112 Pendik 

İstanbul” adresinde mukim DAĞ/6987-1/38293 sayılı lisans numarasına haiz “Asyaoil Akaryakıt 
Ürünleri San.Ve Tic.A.Ş.’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14’üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 
2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20’nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 
539153 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Şenlikköy Mahallesi Eski Londra Asfaltı No:11 Daire:2 Florya Bakırköy /İstanbul” 

adresinde mukim İHR/4217-1/31945 sayılı lisans numarasına haiz “Emir Trans Akaryakıt 
Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14’üncü 
maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin 
üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 
yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini 
işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul 
Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı 
olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
10.10.2022 tarih ve 539168 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı 
gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/3/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Fevziçakmak Mah. Büsan Sanayi Sitesi Kosgeb Caddesi 10644. Sok. No: 2 Karatay 

/Konya” adresinde mukim MYĞ/4794-1/33619 sayılı lisans numarasına haiz Esapet Petrol 
Ürünleri Kimya Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 
8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası 
hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde 
yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 
8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile 
korunan) 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539175 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/4/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Dempa Sanayi Sitesi Susuz Mahallesi 3795 Cadde No:2 Yenimahalle / Ankara” 

adresinde mukim MYĞ/5805-2/36047 sayılı lisans numarasına haiz “Mky Madeni Yağ Kimyevi 
Maddeler İmalat Otomotiv Ürünleri Nakliye İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 
9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 tarih ve 
10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539202 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/5/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Saray Mah. 5. Cad. No:9 Kahramankazan / Ankara” adresinde mukim MYĞ/6450-

3/37322 sayılı lisans numarasına haiz “Eze Kimya Ürünleri İmalat İthalat Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14’üncü maddesine dayanılarak 
hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen (20.05.2021 
tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539186 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu Apt. No:3/4 Beykoz / İstanbul” 

adresinde mukim DAĞ/5814-2/36049 sayılı lisans numarasına haiz “Garajoil Akaryakıt Ürünleri 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 14’üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası 
ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 
2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen (20.05.2021 tarih ve 10222-22 sayılı Kurul Kararı ile korunan) 5015 sayılı Kanunun 20’nci 
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller 
arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 
539191 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz 
konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine 
yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/7/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yenişehir Mah. Osmanlı Blv. No:5 B/65 Pendik / İSTANBUL” adresinde mukim LPG-

DAĞ/9992/22138 sayılı lisans numarasına haiz “Duru Lpg Dağıtım ve Lojistik Ticaret Limited 
Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 18.10.2022 tarih ve 545925 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) 
gün içinde giderilmesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 14855/8/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Çavuşoğlu Mahallesi Spor Caddesi No:84 İç Kapı No:1 Kartal / İstanbul” adresinde 

mukim LPG-DAĞ/10311-1/22634 sayılı lisans numarasına haiz Gold Akaryakıt ve Lpg Dağıtım 
Ticaret Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü 
fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü 
olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit 
edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul 
edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi 
uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat 
uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539246 sayılı yazıyla mevzuata 
aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen 
kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 
iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/9/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Yeni Mahalle 4770 Sokak No:1 İç Kapı No:1A Yunusemre / Manisa” adresinde mukim 

LPG-LPG-DAĞ/3106/11345 sayılı lisans numarasına haiz “Koçgaz Dolum Tesisleri Ve Petrol 
Ürünleri, Nakliyat, Otomotiv, İnşaat, Gıda, İthalat, İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 
Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 
9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım 
bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen 
bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme 
imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 
10.10.2022 tarih ve 539228 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın 30 (otuz) gün içinde giderilmesi 
ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine 
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, bahse konu yazımızın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün 
içerisinde mevzuata aykırılığın giderilerek ilgili bilgi ve belgelerle birlikte Kurumumuza 
bildirilmesi, verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumun devam ettirildiğinin tespit 
edilmesi halinde ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulacağı, 
geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıkların giderilmemesi halinde faaliyeti 
durdurulmasına devam edilerek mezkûr lisans sahibi hakkında soruşturma başlatılacağının 
bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca yazılı 
bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca 
ilanen tebliğ olunur. 

 14855/10/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Oba Mah. Özbek Küme Evleri No:23 Balışeyh / Kırıkkale” adresinde mukim LPG- 

LPG-DAĞ/5159-1/15304 sayılı lisans numarasına haiz Hisargaz Akaryakıt Nakliye Sanayi İnşaat 
Ticaret Turizm İthalat İhracat Limited Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci 
maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri 
uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması 
fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı 
Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci 
fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması 
nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539255 sayılı 
yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar 
yazısı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi 
nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/11/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
“Adıyaman Gölbaşı Karayolu 10. Km Yarmakaya Mevkii Adıyaman” adresinde mukim 

LPG-DAĞ/785-7/04445 sayılı lisans numarasına haiz Yaman Gaz Ticaret Ve Sanayi Anonim 
Şirketi’nin, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 8’ inci maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı 
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca yükümlü olduğu 2021 yılına 
ait bir kısım bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması fiilini işlediği tespit edilmiştir. İşlendiği 
tespit edilen bu fiilin, 14.03.2019 tarih ve 8487-6 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca niteliği 
itibariyle düzeltme imkânı olan fiiller arasında olması nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca söz 
konusu firma hakkında 10.10.2022 tarih ve 539267 sayılı yazıyla mevzuata aykırılığın tekrar 
edilmemesi ihtarı gönderilmiştir. Ancak, söz konusu ihtar yazısı adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Bu kapsamda, mevzuata aykırılığın tekrar edilmemesi gerektiği, niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi halinde ise 
ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyetinin 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak 
durdurulacağının bilinmesi ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
uyarınca yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, ihtar işlemi aleyhine yetkili 
İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası 
uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 14855/12/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 28.11.2022 Karar No:7592 
ŞİRKETİN : 
• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü  
• MERKEZİ VE 
TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:10 
  06530 Çankaya/ANKARA 
• MÜRACAAT TARİHİ : 14.11.2022 
RUHSATIN: 
• KONUSU : İşletme ruhsatı süresinin uzatımı 
• KAPSADIĞI İL : İstanbul 
• YÜZÖLÇÜMÜ  : 178 hektar 
• HAK SIRA NUMARASI : ARİ/TPO/K/3406-5196 
• BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 24.12.1997 
• VERİLİŞ TARİHİ : 30.05.1998 
TALEP:  
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü sahip bulunduğu, yukarıda ili, yüzölçümü ve 

pafta numarası yazılı petrol işletme ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 24.12.2022 
tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 4 (dört) 
yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.   

KARAR: 
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün süre uzatılmasına ait evrakı incelenerek 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin 
şekli, esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara 
uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/K/3406-5196 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının 
uzatılmış süresinin, 24.12.2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim 
miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 8 
inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 24.12.2026 tarihine kadar 4 (dört) yıl süreyle 
uzatılmasına karar verilmiştir. 

 14865/1-1 
—— • —— 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

28.11.2022 tarih ve 32027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Öğretim 
Elemanı alımına ilişkin aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi ilanımız iptal edilmiştir. 

Fakülte / 
Yüksekokul 

Bölüm/ 
Anabilim 

Dalı 
Prof. Doçent 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

Açıklama 

Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler  1  

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında 
eğitim dili İngilizce olan bir üniversiteden 
almış olmak. Doçentliğini Uluslararası 
İlişkiler alanında yapmış olmak. Dış 
Politika, Türkiye Siyaset, Diplomasi Tarihi 
üzerine uzmanlaşmak ve Disiplinler arası 
yetkiliğini uluslararası dergilerde 
yayınlanmış çalışmaları ve almış olduğu 
uluslararası atıflarla gösterebilmek. 

İlan olunur. 15054/1-1 
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar”ın ek 2’nci  maddesine göre, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 145 
pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır. 

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 
A) Genel Şartlar: 
 a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), ve 

(7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak, 
 b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden 

mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü 
bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan 
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.), 

 c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almaya hak kazanmamış olmak, 

 ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 
 d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda 

görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi 
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli 
personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.  

(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz 
edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile 
eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı 
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş 
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden 
herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir) 

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 
a) Adaylar başvurularını 05/12/2022-16/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. 
Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar 
sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler. 

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak 
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel 
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Başvuru şekli, pozisyon dağılımı ve sayısı, başvuruların değerlendirilmesi, istenen 
belgeler, sonuçların duyurulması, sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet 
adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm) ve Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacaktır. 

İlan olunur. 
 15052/1-1 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından: 

HAZİNE VE MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 

1. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 10 (on) Hazine 

ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla giriş sınavı yapılacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve 
sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 

2. SINAV TARİHİ VE YERİ 
Giriş sınavının yazılı aşaması 4-5 Şubat 2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak 

üzere dört ayrı oturumda Ankara’da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim 
Merkezinde (Adres: 25 Mart Mahallesi, İstiklal Caddesi No:7, 06200 Yenimahalle/ANKARA) 
gerçekleştirilecektir. 

Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
(bundan sonra "Bakanlık" olarak ifade edilecektir) resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ilan 
edilecek olup, bu ilan tebligat hükmündedir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı Platformu üzerinden 
sınavlarına ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

3. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşıması, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî 

bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olması, 

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında 
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan 
türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış olması, 

ç) Başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamaya göre, en yüksek başvuru puanına 
sahip ilk 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava 
kabul edilir.), 

d) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 
2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1988 tarihinde veya bu tarihten 
sonra doğmuş olmak), 

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmaması, 
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması, 
g) Süresi içinde belirtilen şartlara uygun olarak başvurmuş olması 
gerekmektedir. 
4. SINAV BAŞVURUSU 
a) Giriş Sınavı için başvurular, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 

2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar, e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı 
Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı Platformu kullanılarak (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş 
vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru 
formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır. 

b) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan 
başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, 
başvuruların son güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir. 
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c) Başvuru sırasında adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumunun e-Devlet 
üzerindeki verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Bilgilerinde 
hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri işlenmeyen adayların, başvuru formunda ilgili 
kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendileri girmeleri ve diploma veya mezuniyet belgesini 
(.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

ç) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine 
denklik belgesini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

d) Erkek adayların askerlik bilgileri, Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki 
verilerinden başvuru sistemine otomatik olarak işlenmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan 
adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncelledikten sonra başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

e) “İşleminiz Başarıyla Gerçekleştirilmiştir” ifadesi görülmeyen hiçbir başvuru 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp 
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

f) Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki 
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular 
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 

g) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar 
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan 
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” 
butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal 
edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal 
Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar 
başvuru yapılabilecektir. 

ğ) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak 
yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday 
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 

h) Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle 
değişiklik yapılamayacaktır. 

ı) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında 
adaylardan isteyebilir. 

5. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR 
a) Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru 

yapmayanların, 
b) Başvuru işlemlerini süresi içinde (19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 08:30’dan, 30 Aralık 

2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar) yapmayanların veya başvurusunu tamamlamayanların, 
c) Başvuruda yer alan bilgileri eksik ve/veya hatalı olanların, 
ç) “Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen 

şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. 
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6. YAZILI SINAVA ÇAĞRI 
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan, puanı en 

yüksek adaydan başlamak üzere ilk 200 (iki yüz) aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. 
Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200’üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, 
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri 
Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 (on beş) gün önce 
ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir. 

Sınava girecek olan adaylar https://sinav.hmb.gov.tr internet sitesinde yer alan “Hazine ve 
Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri” bağlantı adresini kullanılmak suretiyle sınav 
tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” ni temin edeceklerdir. Sınavda giriş 
belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi 
fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılabilmek için bu belgenin 
ibrazı şarttır. 

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını 
kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise 
atama işlemi iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

7. YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 
Yazılı sınav, klasik usulde dört ayrı oturumda yapılacaktır. Yazılı sınav konuları aşağıda 

belirtilmekte olup, sınavda adayların hukuki, iktisadi ve mali sorunları değerlendirmeleri, 
yorumlamaları ve çözüm yolları önermelerini sağlayacak sorulara da yer verilebilir. 

- Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin 
Genel Esasları, Kamu Maliyesi. 

- İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, 
Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar. 

- Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari 
Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile 
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz 
Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç). 

- Muhasebe: Genel Muhasebe, Temel Şirketler Muhasebesi, Temel Maliyet Muhasebesi, 
Mali Tablolar Analizi. 

Adayların çanta ve benzeri eşya, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep 
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan 
saatlerle sınav salonuna girmeleri yasaktır. Sınav salonunda bu eşya, araç ve cihazları yanında 
bulunduranların durumları, tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

8. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRI 
Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, her sınav konu grubundan 100 (yüz) 

tam puan üzerinden en az 50 (elli) puan alınması ve tüm sınav konu gruplarının ortalama notunun 
100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Yazılı sınavda başarılı 
olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar. 

Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sözlü sınavın 
yeri ve tarihi Bakanlık resmi internet sitesinde (www.hmb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda 
duyurulacaktır. Bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi gereğince 
atama yapılacak kadro sayısının dört katını (40 kişi) geçmemek üzere; yazılı sınavda başarılı 
olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi 
tutulacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı 
sınavdan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için 
müktesep hak teşkil etmez. 

9. SÖZLÜ SINAV 
Sözlü sınavda adaylar, Sınav Kurulu tarafından; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. 
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanların toplamı sözlü 
sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için adayların 100 (yüz) tam puan 
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması şarttır. 

10. GİRİŞ SINAVI SONUCUNUN İLANI 
Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur. 
Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. 

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan 
adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı 
kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru 
tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve 
KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış 
olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez. 

Başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde Başkanlık, sınav 
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı alma hakkına 
sahiptir. 

Giriş sınavı sonuçları, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunun (https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr) Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünde ve Bakanlık resmi internet sitesinde 
(www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

11. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenerek karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazılı 
olarak bildirilir. 

İlan olunur. 
İletişim Bilgileri: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı 
Adres: Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 A-Blok Kat: l-2 Çankaya/ ANKARA 
Tel: 0 312 497 7048 
İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr 
e-posta: teftis.sinav@hmb.gov.tr 
 14856/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İÇİŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana 
ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp 
Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek 
Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, 
Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman 
Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır. 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 
Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim ve Hukuk Alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı 
kadroları için 7 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ile Bankacılık 
Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) kadrosu için ise 7-8 Ocak 2023 Cumartesi-Pazar 
günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet 
sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat 
yapılmayacaktır. 

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer 
kapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir. 

I. BAŞVURU ŞARTLARI: 
A) Genel Şartlar: 
1) Türk vatandaşı olmak. 
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3) Türk Ceza Kanunu’nun 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. 

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; 
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân 

etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması 
ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 

b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu 
Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan 
bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 

c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal 
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya 
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 
nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması, 
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d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya 
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri 
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 
zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 
suçlara iştirakten hükümlü bulunmaması, şartlarını taşımak. 

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, 
bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak 
çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum 
denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın 
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanunî kovuşturma 
talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu 
kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada 
çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. 

8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel 
bir durumu bulunmamak. 

B) Özel Şartlar: 
1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak. 
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına 

girmiş olmak ve başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak. 
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak. 
4) Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 13 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 

avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, 
sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma 
teslim edilecektir.) 

II. SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
Adaylar başvurularını 03-13 Aralık 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet 

üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve 
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen 
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.  

Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş 
olan KPSS puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak 
suretiyle, başvuran adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi 
tutulur. Yapılan sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro 
sayısının 20 katı) arasına girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilir. Son sıradaki adayla aynı puana 
sahip olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanır. Adaylar yalnızca bir alana başvuru 
yapabilecektir. 
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Bankacılık Uzman Yardımcılığı (Bankacılık-Hukuk-Bilişim Alanları) ve BDDK Uzman 
Yardımcılığı sınavlarında yabancı dil oturumu dışında herhangi bir oturum tercihi 
yapılmayacaktır. 

4 oturumdan oluşacak Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı sınavında ise mezuniyet 
durumlarına bakılmaksızın adaylar; 

-Hukuk, 
-İktisat-Maliye-Finans, 
-Muhasebe, 
-Mühendislik, 
-Matematik, 
-İstatistik  
oturumlarından 3’ünü, 
-İngilizce, 
-Fransızca, 
-Almanca  
oturumlarından 1’ini 
tercih edecektir. 
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu yazılı sınava katılmaya hak kazanan 

adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına 
ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. 

III. SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 
A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi 
Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir. 
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve 

başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav 
ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak 
üzere, en yüksek puandan başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday 
sözlü sınava çağrılır. 

B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi 
Sözlü sınavda adaylar; 
        a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
        b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
        c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
        ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
        d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
        e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması 

gerekir. 
C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi 
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav 

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.  
İLETİŞİM 

sinav@bddk.org.tr 
InsanKaynaklari@bddk.org.tr 

0 (212) 214 54 22              0 (212) 214 50 91 0 (212) 214 54 49 
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

(www.bddk.org.tr) 
Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL 
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EK-1 

 

UNVAN MEZUN OLUNMASI GEREKEN LİSANS/YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YAZILI SINAV KONULARI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP 
YARDIMCISI

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Hukuk, 
-   Siyasal bilgiler, 
-   İktisadi ve idari bilimler,
-   İktisat, 
-   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri 
mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, 
elektronik ve haberleşme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, 
matematik mühendisliği, fizik, istatistik ve bilgisayar, matematik 
bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim 
yapmış olmak.

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para- Banka  ve Finansal 
Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku 
(Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Mühendislik: Temel Bilgisayar Programlama ve Algoritma Geliştirme, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, 
Bilgisayar Ağları ve İnternet, Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Bilişim Teknolojilerinde Temel Kavramlar (Bilgisayar Teknolojileri 
Kavramları, Temel Bilgisayar Ağları ve İnternet, Temel Bilgi Güvenliği, Temel Veri Tabanı), Proje Yönetimi,
e) Matematik: Finansal Matematik, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Diziler-Seriler, Türev, İntegral, Lineer Cebir, Diferansiyel 
Denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları.                                                                                                                                                                                                                              
f) İstatistik: Yöneylem Araştırması, Simülasyon, Rassal Modeller, Regresyon Modeli, Olasılık-İstatistik, Bankacılıkta Risk Yönetimi, 
Zaman Serileri ve Panel Data Ekonometrisi,
g) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak üzere; bir metnin Türkçeye 
çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BANKACILIK ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Hukuk, 
-   Siyasal bilgiler, 
-   İktisadi ve idari bilimler,
-   İktisat, 
-   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik,  endüstri 
mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim 
yapmış olmak.

a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistik-Ekonometri, Para- Banka  ve Finansal 
Piyasalar, İşletme İktisadı,
b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal Yönetim,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), Ticaret Hukuku 
(Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden olmak üzere; bir metnin Türkçeye 
çevrilmesi ve/veya Türkçe bir metnin söz konusu dillerden birine çevrilmesi.

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                           
(HUKUK ALANI)

 Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Hukuk bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olmak.

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI

 Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
 -   Hukuk, 
 -   Siyasal bilgiler, 
 -   İktisadi ve idari bilimler,
 -   İktisat, 
 -   İşletme fakültelerine  
bağlı bölümler ile istatistik ve endüstri mühendisliği bölümleri veya 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya 
belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye Politikası, 
Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),  Borçlar Hukuku, Medeni 
Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku)
c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Planlama ve Yönetim
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,
d) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

5) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-1 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Bilgisayar Mühendisliği,
-   Yazılım Mühendisliği,                                                                                                   
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların 
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış 
olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-2 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;                                                                                                                            
-   Elektrik Mühendisliği                                                                                                   
-   Elektronik Mühendisliği                                                                         
-   Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,                                       
-   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,                                                                                                                         
-   Mekatronik Mühendisliği,                                                                                                  
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların 
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış 
olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar
ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,
d) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller ve
sistemler,
e) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-3 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Endüstri Mühendisliği,                                                                                  
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların 
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış 
olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel 
denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI     
(BİLİŞİM-4 ALANI)

Üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren;               
-   Matematik Mühendisliği,                                                                                                                                                
-   Fizik                                                                                                                                       
-   Matematik,                                                                                                                               
-   İstatistik,                                                                           
-   İstatistik ve Bilgisayar,                                                                                                                                                                
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt 
içindeki veya yurt dışındaki fakültelerin veya yüksekokulların 
bölümlerinden mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış 
olmak.

a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar
ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),
c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,
ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,
d) Olasılık, İstatistik,
e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel 
denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,
g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,
ğ) Yabancı Dil: Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin Türkçeye çevrilmesi.
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EK-2 

    14997/1-1 
  

 

UNVAN KPSS YILLARI KPSS PUAN 
TÜRLERİ

KPSS TABAN PUANI
YAZILI SINAVA 

ÇAĞRILACAK ADAY 
SAYISI

ALINMASI PLANLANAN 
KADRO SAYISI

1) BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCISI  2021, 2022 

P1          P22
P2          P23
P17        P28
P18        P47 

P48

85 1000 50

2) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI 
(BANKACILIK ALANI)  2021, 2022 

P11         P27
P17         P28
P18         P33
P22         P38
P23         P47

P48

85 1000 50

3) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI            
(HUKUK ALANI)

 2021, 2022 P4
P5

75 100 5

4) BDDK UZMAN YARDIMCISI  2021, 2022 

P20
P25
P30
P40
P42                             
P45

75 200 10

5) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                
(BİLİŞİM-1 ALANI)  2021, 2022 

P1
P2 75 400 20

6) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                
(BİLİŞİM-2 ALANI)  2021, 2022 

P1
P2 75 200 10

7) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                    
(BİLİŞİM-3 ALANI)

 2021, 2022 P1
P2

75 200 10

8) BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI                                                                         
(BİLİŞİM-4 ALANI)

 2021, 2022 P1
P2

75 200 10



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 2 Aralık 2022 – Sayı : 32031 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. 
Üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi : 02.12.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 16.12.2022 

AKADEMİK 
BİRİM 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN ADET KOŞULLAR 

Meslek 
Yüksekokulu 

İlk ve Acil 
Yardım 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

- İşletme lisans derecesine sahip olmak, 
- Sağlık Yönetimi doktora derecesine sahip olmak, 
- Bir yükseköğretim kurumunda en az 5 yıl ders vermiş olmak, 
- Sağlık sektöründe çalışan performansı üzerine yayın yapmış olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
- Hemşirelik lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, 
- Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak, 
- Uluslararası hakemli dergilerde yayın yapmış olmak. 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza) 
• YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi, 
• Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta 

Yeterlilik) 
• Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri, 
• Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, 

alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya, 
• Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, 

İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler) 
• Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan “Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu” (Puanlamaya esas bütün 
faaliyetler belgelenir.) 

BAŞVURU ŞEKLİ VE BİLGİLENDİRME 
Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi’nin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili 
Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve 
internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir. 

BAŞVURU ADRESİ 
Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul 
 14752/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca 
öğretim üyesi alınacaktır. 

Fakülte / Meslek 

Yüksekokulu 
Bölüm 

Anabilim Dalı / 

Programı 
Unvan 

Kadro 
Adet Nitelik 

Derece 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Protetik Diş 

Tedavisi alanından almış 

olmak. 

Restoratif Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Restoratif Diş Tedavisi 

alanında doktora/uzmanlık 

eğitimi almış olmak. 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Anabilim 

Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık 

alanından almış olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 

Yeni Türk Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Türk Dili ve 

Edebiyatı alanından almış 

ve Yeni Türk Edebiyatı 

alanında çalışmaları 

olmak. 

Eski Türk Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Türk Dili ve 

Edebiyatı alanından almış 

ve Eski Türk Edebiyatı 

alanında çalışmaları 

olmak. 

Psikoloji Bölümü 
Klinik Psikoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Lisans ve doktorasını 

Psikoloji alanından almış 

ve Klinik alanda 

çalışmaları olmak. 

Sosyoloji Bölümü 
Toplumsal Yapı ve 

Değişme Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Sosyoloji 

alanından almış ve 

Toplumsal Yapı ve 

Değişme alanında 

çalışmaları olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk 

Bölümü 

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Özel Hukuk 

alanından almış ve Medeni 

Hukuk alanında 

çalışmaları olmak. 
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İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Uluslararası 

İlişkiler alanından almış 

olmak. 

Mimarlık Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı 

Bölümü 

Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Peyzaj 

Mimarlığı alanından almış 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Konstrüksiyon ve 

İmalat Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Makine 

Mühendisliği alanından 

almış ve Konstrüksiyon ve 

İmalat alanında çalışmaları 

olmak. 

Makine Teorisi ve 

Dinamiği Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Makine 

Mühendisliği alanından 

almış ve Makine Teorisi ve 

Dinamiği alanında 

çalışmaları olmak. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

3 1 

Doktorasını Makine 

Mühendisliği alanından 

almış ve Makine Teorisi ve 

Dinamiği ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Mekanik Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Makine 

Mühendisliği alanından 

almış ve Mekanik ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 

Bölümü 

Yöneylem Araştırması 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Lisans ve doktorasını 

Endüstri Mühendisliği 

alanından almış ve 

Yöneylem Araştırması 

alanında çalışmaları 

olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Egzersiz ve Spor 

Bilimleri Bölümü 

Egzersiz ve Spor 

Bilimleri Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Spor Bilimleri 

veya Egzersiz Fizyolojisi 

alanlarından almış olmak. 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Doktorasını Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanından 

almış olmak. 
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Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri Bölümü 

Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

4 1 
Tıp Fakültesi mezunu ve 
Göz Hastalıkları alanından 

uzmanlığını almış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Tıp Fakültesi mezunu ve 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları alanından 

uzmanlığını almış olmak. 
Çocuk Nefrolojisi alanında 

çalışmaları olmak. 

Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Tıp Fakültesi mezunu ve 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji 

alanından uzmanlığını 

almış olmak. 

Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Farmakoloji 

(Tıbbi Farmakoloji) 

alanından almış olmak. 

Temel Tıp Bilimleri 

Bölümü 
Fizyoloji Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi 

4 1 
Tıp Fakültesi mezunu ve 
Fizyoloji alanından 

uzmanlığını almış olmak. 

DİĞER ŞARTLAR: 
1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir. 
2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış 

olması şarttır. 
3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), başvuru formu, 

özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi 
(Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri veya e-devlet üzerinden 
alınan barkodlu mezun belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör 
kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği, 

4-Halen kamuda çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için onaylı hizmet 
belgesi veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu HİTAP Hizmet Dökümü, 

5-Halen Kamuda görevli olmayanlar için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 
Formu 2 nüsha bilgisayar ortamında doldurularak, 

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi 
kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine ilan tarihinden 
itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 
16.12.2022 dir. 

 14915/1-1 
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık 

bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, 
Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve 
“Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu'nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı 
Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. 

1- İstenen Belgeler: 
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 

1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim 
üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu dosyadaki 
belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri 
olarak belirtmeleri şarttır.) 

b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet 
fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte 
öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya ile bu 
dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek, 

c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 
2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile 
birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 1 (bir) nüsha fiziksel dosya 
ile bu dosyadaki belgeleri içeren 1 (bir) adet flash bellek ekleyerek 

Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi 
bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir. 

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî 
Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün 
Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.08.2021 tarih ve 26/1 
sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve 
Yönetmelikler ve belgeler https://personel.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.) 

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması şarttır. 

5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

 



2 Aralık 2022 – Sayı : 32031 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

İLAN  
NO 

FAKÜLTE ANABİLİM DALI UNVAN ADT DRC AÇIKLAMA 

2022/38 

Fen 
Fakültesi 

Moleküler Biyoloji 
ve Genetik 

Profesör 1 1 

Moleküler Biyoloji ve Genetik 
alanında doçentlik unvanına sahip 
olmak. Kanser biyolojisi alanında 
lisans ve lisansüstü ders vermiş ve 
lisansüstü tezler yürütmüş olmak. 
Meme kanseri ve yonga-üstü-
laboratuvar kanser modelleri 
konularında araştırma projesi 
yürütücülüğü yapmış/yapıyor olmak 
ve bu konularda uluslararası yayınlara 
sahip olmak. 

2022/39 
Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 
Profesör 1 1 

Biyoloji alanında doçentlik unvanına 
sahip olmak. Gelişim Biyolojisi ve 
Sağlık alanlarında lisans ve lisansüstü 
seviyesinde ders vermiş olmak ve bu 
alanlarda yüksek lisans ve doktora 
tezi yürütmüş olmak. Ulusal ve 
uluslararası projelerde yürütücü 
olarak görev yapmış/yapıyor olmak. 

2022/40 

Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstriyel 
Tasarım 

Doçent 1 1 

Endüstriyel Tasarım, Endüstri Ürünleri 
Tasarımı, Mimarlık veya İç Mimarlık 
ve Çevre Tasarımı bölümlerinden 
lisans ve bu anabilim dallarının ilgili 
programlarından yüksek lisans ve 
doktora derecelerine sahip olmak. 
Ulusal veya uluslararası projelerde 
yürütücülük deneyimi olmak. 

2022/41 Restorasyon Doçent 1 1 

Mimarlık lisans mezunu olup tarihi 
yapı malzemeleri konuları ile ilgili 
yüksek lisans ve doktora tezleri 
yapmış olmak. Doçentlik unvanını 
Mimarlık Temel alanı ve Koruma veya 
Yenileme Restorasyon alanlarından 
almış olmak. 

2022/42 Şehircilik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 5 

Şehir ve Bölge Planlama veya 
Mimarlık alanında lisans derecesi 
olmak. Küreselleşme ve yapılı çevre, 
kent ağları, kent-bölge oluşumu, 
kentsel coğrafya alanlarıyla ilişkili 
ulusal/uluslararası araştırmalara ve 
yayınlara sahip olmak. Kentsel 
Coğrafya, Temel Tasarım ve Kentsel 
Tasarım konusunda bilimsel 
çalışmaları olmak. 
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2022/43 

Mühendislik 
Fakültesi 

Biyomühendislik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 2 

Biyomühendislik alanında lisans 
derecesine, Biyomühendislik veya 
Biyomedikal Teknolojiler Anabilim 
Dalı'nda yüksek lisans derecesine 
sahip olmak. Doktorasını 
Biyomühendislik veya Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği alanında yapmış 
olmak. Doku Mühendisliği alanında 
uluslararası yayınlar yapmış olmak. 

2022/44 
Bilgisayar 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve 
Mühendisliği Bilim Alanında Doçent 
unvanına sahip olmak. Bilgisayarla 
görü ve makine öğrenmesi 
konularında çalışmalar yürütmüş 
olmak. Bilgisayarla görü ile araç 
konumlandırma ve sınıflandırma 
konularında uluslararası yayınları 
olmak. 

2022/45 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 2 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 
doktora derecesine sahip olmak. 
Doğal dil işleme, metin madenciliği, 
öneri sistemleri, bilgi tabanı 
konularında bilimsel araştırmaları ve 
yayınları olmak. 

2022/46 
Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği bilim alanından almış 
olmak. Kablosuz haberleşme 
sistemleri alanlarında bilimsel 
yayınları olmak. 

2022/47 İnşaat Mühendisliği Doçent 1 1 

İnşaat Mühendisliği bilim alanında 
doçentlik unvanını almış olmak. Kıyı 
mühendisliği, hidrodinamik, fiziksel 
modelleme, yüzer yapılar ve dalga 
iklimi konularında bilimsel çalışmaları 
olmak. 

2022/48 
Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 4 

Metalurji ve malzeme alanında lisans 
ve lisansüstü derecelere sahip olmak. 
Hafif metallerin geri dönüşümü ve 
rafinasyonu alanında uluslararası 
bilimsel projeleri ve yayınları olmak. 

    14803/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 
alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 
şartları taşımaları gerekmektedir. 

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış 
karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı 
fotokopisi, adli sicil kaydı, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans 
tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve 
biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 
ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet pdf formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya 
posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 
özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış 
karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı 
fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve 
yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki 
belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden 
alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus 
Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 
kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış 
olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 
gerekmektedir. 

Genel Şartlar; 
*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 
Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 
yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Profesör adaylarının, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve 
Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesinin 9. maddesinin (a) fıkrası uyarınca her bir doçentlik 
temel alanı için asgari koşulların sağlandığına ilişkin bildirim beyannamesi ile başlıca araştırma 
eseri beyan formunu doldurmaları gerekmektedir. 

*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin 
yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları 
kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

*2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 
görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç 
üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur. 

*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 
Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. 
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*Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya 
değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

İlan No Birimi 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Adet Derece Açıklama 

202275 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 
Bilimleri /  

Göz Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Göz Hastalıkları alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202276 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri /  

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Over hasarında 
elektroakapunktur ve 
covid 19’da ölü doğum 
konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

202277 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri /  

Kadın 
Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 

Kadın Hastalıkları ve 
Doğum alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Anemik gebelerde 
mikrobesin eksikliği ve 
soğuk konizasyon 
konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

202278 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler /  
Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202279 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler /  
Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi 
Doçent 1 1 

Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202280 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler /  
Protetik Diş 

Tedavisi 
Profesör 1 1 

Protetik Diş Tedavisi 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

202281 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler /  
Protetik Diş 

Tedavisi 
Doçent 1 1 

Protetik Diş Tedavisi 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

202282 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler /  

Endodonti 
Doçent 1 1 

Endodonti alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202283 

Ünye İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İktisat /  
İktisat Teorisi 

Doçent 1 1 
Makro İktisat alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202284 

Ünye İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İktisat /  
İktisadi Gelişme 
ve Uluslararası 

İktisat 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

İktisat alanında doktora 
yapmış olmak. Sektörel 
Krediler alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 

202285 

Ünye İktisadi 
ve İdari 
Bilimler 
Fakültesi 

İşletme /  
Muhasebe ve 
Finansman 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Muhasebe ve Finansman 
alanında doktora yapmış 
olmak. Metaverse ve 
Kripto varlıklar alanında 
çalışmalar yapmış olmak. 
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202286 
Fatsa Deniz 

Bilimleri 
Fakültesi 

Balıkçılık 
Teknolojisi 

Mühendisliği /  
Yetiştiricilik ve 

Balık 
Hastalıkları 

Profesör 1 1 
Su ürünleri alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202287 
Fatsa Deniz 

Bilimleri 
Fakültesi 

Balıkçılık 
Teknolojisi 

Mühendisliği /  
Deniz Ekolojisi 

Doçent 1 1 
Biyoloji alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202288 
Fatsa Deniz 

Bilimleri 
Fakültesi 

Balıkçılık 
Teknolojisi 

Mühendisliği /  
Deniz Ekolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi alanında 
doktora yapmış olmak. 
Denizel kabukluların 
biyoçeşitliliği ve beta 
çeşitliliği üzerine 
çalışmaları olmak. 

202289 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik /  
Uygulamalı 
Matematik 

Doçent 1 1 

Matematik alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Diferansiyel 
denklemlerin asimptotik 
davranışı üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

202290 
Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri/  

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 

Doçent 1 1 
Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202291 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi /  
Matematik 

Eğitimi 

Profesör 1 1 

Ortaöğretim Fen ve 
Matematik Alanlar 
Eğitimi (Matematik 
Eğitimi) alanında 
doçentliğini almış olmak. 

202292 
Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim /  
Okul Öncesi 

Eğitimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği alanında 
doktora yapmış olmak. 
Çocuk işçiliği alanında 
çalışma yapmış olmak. 

202293 

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları 
Fakültesi 

Çalgı Eğitimi /  
Üflemeli ve 

Vurmalı 
Çalgılar 

Doçent 1 1 

Müzik alanında 
doçentliğini almış olmak. 
Yorumculuk ve flüt 
alanlarında çalışmaları 
bulunmak. 

202294 

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları 
Fakültesi 

Çalgı Eğitimi /  
Yaylı Çalgılar 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 2 

Müzik alanında 
doktora/sanatta yeterlik 
yapmış olmak. 
Viyolonsel alanında 
çalışmaları bulunmak. 
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202295 

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları 
Fakültesi 

Tiyatro /  
Oyunculuk 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 4 

Sinema Televizyon 
alanında sanatta 
yeterlik/doktora yapmış 
olmak. Tiyatro/oyunculuk 
ve sinema televizyon 
alanında çalışmaları 
bulunmak. 

202296 

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları 
Fakültesi 

Türk Müziği /  
Türk Halk 

Müziği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 3 

Müzik Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. 
Türk Halk Müziği ve 
bağlama alanında 
çalışmaları bulunmak. 

202297 

Müzik ve 
Sahne 

Sanatları 
Fakültesi 

Türk Müziği /  
Türk Sanat 

Müziği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 2 

Müzik Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak. 
Türk Sanat Müziği, 
keman ve kabak kemane 
alanında çalışmaları 
bulunmak. 

202298 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık 
Yönetimi/  

Sağlık 
Kurumları 

Yönetimi ve 
Organizasyonu 

Profesör 1 1 
Yönetim ve Strateji 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

202299 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik /  
Hemşirelikte 

Yönetim 
Doçent 1 1 

Hemşirelikte Yönetim 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

2022100 
Sağlık 

Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik /  
Hemşirelik 

Esasları 
Doçent 1 1 

Hemşirelik Esasları 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

2022101 

Teknik 
Bilimler 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Teknolojileri /  

Bilgisayar 
Programcılığı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Bilgisayar ve öğretim 
teknolojileri eğitimi 
anabilim dalında doktora 
yapmış olmak. Bilgisayar 
destekli simülasyon 
uygulamaları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022102 
Ulubey 
Meslek 

Yüksekokulu 

Kimya ve 
Kimyasal 

İşleme 
Teknolojileri /  
Laboratuvar 
Teknolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 1 

Kimya alanında doktora 
yapmış olmak. 
Hesaplamalı ilaç tasarımı 
ve doğal kozmetik 
ürünler alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

2022103 
Ünye Meslek 
Yüksekokulu 

Muhasebe ve 
Vergi /  

Muhasebe ve 
PVergi 

Uygulamaları 

Doçent 1 1 
Yönetim ve Strateji 
alanında doçentliğini 
almış olmak. 

    14822/1-1 

 



2 Aralık 2022 – Sayı : 32031 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim 

Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda 

belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde 

yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile 

birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı 

veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi 

Başkanlığına; 

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet 

adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya 

sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve 

Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın 

dosyalarını ekleyerek, ilgili birime; 

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 

gün içerisinde başvuracaklardır. 

GENEL AÇIKLAMALAR 

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi 

müracaat dosyasına ekleyeceklerdir. 

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır.  

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)  

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları 

ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, 

başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin 

edilebilir.  
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BİRİMİ/BÖLÜMÜ 

ANABİLİM DALI/ 

ANASANAT DALI/ 

PROGRAMI 

UNVANI 

TAHSİS EDİLEN KADRO   

DERECESİ ADEDİ NİTELİKLERİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora 

yapmış, holistik eğitim yaklaşımı ve orman 

okulu konularında çalışma yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Antropoloji Fizik Antropoloji 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 1 

Burdur ve çevresindeki arkeolojik 

kazılardan ele geçen iskeletler üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Elektrik Mühendisliği alanında doktora 

yapmış, derin öğrenme ve elektrik enerji 

sistemleri üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ         

İşletme  
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Pazarlama alanında almış, 

pazarlama yetenekleri ve tüketici 

davranışları üzerine çalışmalar yapmış 

olmak.  

İşletme 
Yönetim ve 

Organizasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

İşletme alanında doktora yapmış, işte 

mutluluk ve anlam kaynakları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

AĞLASUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

Finans Bankacılık 

ve Sigortacılık 
Bankacılık ve Sigortacılık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

İşletme alanında doktora yapmış, Finansal 

teknoloji, finans sektöründe yapay zeka 

kullanımı konularında çalışma yapmış 

olmak. 

Seyahat -Turizm 

ve Eğlence 

Hizmetleri 

Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Turizm İşletmeciliği alanında doktora 

yapmış, Alternatif turizm, turizmde kırsal 

kalkınma konularında çalışma yapmış 

olmak. 

Seyahat -Turizm 

ve Eğlence 

Hizmetleri 

Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora 

yapmış, Destinasyon imajı, kültürel miras 

turizmi konularında çalışma yapmış olmak. 

GÖLHİSAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Çocuk Bakımı ve 

Gençlik Hizmetleri  
Çocuk Gelişimi  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Temel eğitim alanında doktora yapmış, 

Erken çocuklukta öz güven ve ölçek 

geliştirme ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 

 14853/1-1 
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İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 
Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen 
kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.  

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Postayla veya elektronik ortamda 
yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  

Adayların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca, Akademik 
Personel Adayı Açık Rıza Metnini (Form Müracaat esnasında verilmektedir.) imzalamaları 
gerekmektedir. Başvurmak istedikleri bölüm ve kadro unvanının yer aldığı imzalı başvuru 
dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), e-Devlet 
kapısından alınan ikametgâh belgesi, e-Devlet kapısından “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak 
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve 
“Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) YÖK formatlı 
özgeçmiş, e-Devlet kapısından alınan lisans, yüksek lisans ve doktora (uzmanlık) mezuniyet 
belgeleri, yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesi, İngilizce dil belgesi 
(YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile yayın 
dosyalarını, Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 5 adet dijital 
kopya (PDF formatında USB Flash Bellek), Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrosuna müracaat 
edecek adaylar, 1 adet basılı kopya ve 3 adet dijital kopya (PDF formatında USB Flash Bellek) 
olarak başvuru dosyalarını Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru süresi içinde başvuru yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak 
olup, başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır.  

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz. 

Fakülte 
Bölüm / 
Program 

Aranan Şartlar 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doktorasını Anatomi alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 
ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 
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Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 
ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doktorasını Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 
almış olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 
ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Temel Bilimler 
(İngilizce) 

Doktorasını Patoloji alanında almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
(İngilizce) 

Doçentliğini, Çocuk Diş Hekimliği alanında 
almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil puanına 
sahip olmak. 

Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Klinik Bilimler 
(İngilizce) 

Doktorasını Endodonti alanında almış olmak. 
YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 
85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanından almış 
olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK 
tarafından kabul edilen dil sınavlarından 85 
ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanından almış 
olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 

Doktorasını, Psikoloji, Deneysel Psikoloji, 
Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik 
Psikoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları alanlarından birinden almış 
olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
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Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji 
(İngilizce) 

Doktorasını, Psikoloji, Deneysel Psikoloji, 
Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Klinik 
Psikoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
alanlarından birinden almış olmak. YDS veya 
eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil 
sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce dil puanına 
sahip olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı 

(İngilizce) 

Doçentliğini, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı, Mimari Tasarım veya Peyzaj 
Mimarlığı alanlarının birinden almış olmak. 
YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul 
edilen dil sınavlarından 85 ve üzeri İngilizce 
dil puanına sahip olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Yönetim 
Bilişim 

Sistemleri 

Doçentliğini Pazarlama Alanından almış 
olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında 
ve tüketici davranışları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık 

Doçentliğini, İletişim Bilimleri, Halkla 
İlişkiler, Reklamcılık, Medya, Medya ve 
İletişim Çalışmaları, Görsel İletişim veya 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında almış 
olmak. 

Profesör 1 

Sanat ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

İletişim ve 
Tasarım 

Doçentliğini, İletişim Bilimleri ve İletişim 
Çalışmaları veya Görsel İletişim alanında 
almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 

Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum 
(Tıp) alanında almış olmak. İntegratif Tıp 
(İntegratif Kadın Sağlığı dahil) alanında yurt 
dışı kurs, seminer vb eğitim almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında 
almış olmak. 

Profesör 1 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doktorasını veya Uzmanlığını Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon alanında almış olmak. 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Antrenörlük 
Eğitimi Bölümü 

Doçentliğini, Spor Hekimliği alanında almış 
olmak. 

Doçent 1 

 14879/1/1-1 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 2 Aralık 2022 – Sayı : 32031 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi 

Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile 
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim 
elemanı alınacaktır. 

İlan Takvimi 
Duyuru Başlama Tarihi : 02.12.2022 
Son Başvuru Tarihi:  : 16.12.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.12.2022 
Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 23.12.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.12.2022 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
ARANAN ŞARTLAR 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

Rektörlük 
Yabancı 

Diller 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz / 

Amerika Dili ve Edebiyatı, İngiliz 

Dil Bilimi / Eğitimi, Mütercim 

Tercümanlık, İngiliz Edebiyatı ve 

ilgili alanların birinden lisans 

mezunu olmak. Tezli yüksek lisans 

eğitimini tamamlamış olmak. YDS 

veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından 85 ve 

üzeri İngilizce dil puanına sahip 

olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

3 

Rektörlük Ortak Dersler 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında 

lisans, tezli yüksek lisans derecesi 

almış olmak. Yeni Türk Edebiyatı 

alanında doktorasını tamamlamış 

veya yapıyor olmak. Üniversitede 

alanında ders verme tecrübesine 

sahip olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 

Meslek 

Yüksekokulu 
Anestezi 

Hemşirelik lisans mezunu olmak ve 

Ameliyathane Hemşireliği veya 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği veya 

Hemşirelik alanlarının birinden tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Öğretim 

Görevlisi 

(Ders 

Verecek) 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Diş Hekimliği 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. 

Araştırma 

Görevlisi 
1 
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GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak 
2-Ögretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili Puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili 
puanı almış olmak gerekir. 

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararıyla 4’lük ya da 5’lik 
Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları esas alınacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1-Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi (kadro unvanı ve 

aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel tarihli, olması ve müracaat esnasında verilecek 
olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnini imzalayarak vermeleri gerekmektedir.) 

2-YÖK Formatlı veya Kişisel Özgeçmiş, 
3-Nüfus Cüzdanı Sureti, 
4-Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), 
5-e-Devlet kapısından alınan ikametgâh belgesi, 
6-Yabancı dil sınav belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 
7-ALES belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.), 
8-Öğrenim belgeleri e-Devlet kapısından alınmış kare kodlu, (Lisans / Yüksek Lisans) 

diplomaları ve lisans transkript (not dökümü belgesi), 
9-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
10-Yüksek Lisans mezuniyet belgesi, (varsa Doktora öğrenci belgesi) 
11-Yüksek lisans, diploma veya öğrenci belgesi veya not dökümünde tezli olduğu 

belirtilmemişse; tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 

12-Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belge. 
13-e-Devlet Üzerinden “Resmi Kuruma” Hitaben Alınacak Adli Sicil ve Arşiv Kaydı 

Sorgulaması Sonuç Belgesi (Belgede “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı 
Yoktur” İbaresini Gösterir Olması Gerekmektedir.) e-Devlet Üzerinden Temin Edilip İbraz Edilen 
Belgeler Başvuru Esnasında e-Devlet Üzerinden Doğrulanma İşlemi Yapılarak Kabul Edilecektir. 

Başvuruların, başvurdukları Fakülte Dekanlığına elden şahsen yapılması gerekmektedir. 
Rektörlük Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Kadrosuna müracaat edecek adaylar 
başvurularını Personel Daire Başkanlığı’na yapılacak olup, başvuru süresi içinde başvuru 
yapılmayan, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adaylara eksik 
evrakları ile ilgili Müracaat ettiği birimden ve Personel Daire Başkanlığı tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. Postayla veya elektronik ortamda yapılan 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
www.galata.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım

Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/45)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

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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