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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ

EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin
3 üncü maddesinde yer alan “, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 25/8/2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnameye” ibaresi “ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu

temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim
Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfus sayısına göre kurs
açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve diğer ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve diğer ilçelerde açılacak
kurs sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yıl o il için tespit ettiği nüfus
bilgileri esas alınır. İl nüfusu;

a) 300.000’in altında olan her il için üç,
b) 300.000’den fazla olan illerde ise ilk 300.000 nüfus için üç ve sonraki her 200.000

nüfus için ilave bir,
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 50.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açı-

lamaz.
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(3) Nüfusu azalan il/ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu il/il-
çelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edi-
lerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir.
5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait
şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde;

a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi
ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı
ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont
numarasını,

c) Öğrenim durumu bilgilerini,
Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat

eder.
(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu

temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tari-
hinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne
ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce de iki iş günü içinde belgeler incelenerek uy-
gun görülen başvuruların Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden onaylaması gerekir.
Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların başvuru talepleri işleme alın-
maz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi Genel Müdürlüğün in-
ternet sayfasında beş iş günü süre ile yayımlanır. Yayımlanan başvuru listelerine beş iş günü
içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe
iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular, başvurunun yapıldığı
yıl için geçerlidir.

(6) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğün internet sayfa-
sında yayımlanan başvuru sahipleri arasında kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzu-
runda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen listeler, Genel Müdürlüğe gönderi-
lerek Genel Müdürlükçe internet sayfasında yayımlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince,
listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan
kadar başvuru yapanların Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî
eğitim müdürlüğüne vermesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden ku-
rucu veya kurucu temsilcisi verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse
veya belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum nedeniyle başvuru
işleminin sonlandırıldığı yazı ile müracaat sahibine bildirilir ve yazı ekinde belgeleri iade edilir.
Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu kurucunun iki yıl süre ile kurs açmak
için Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından giriş yapmasına izin
verilmez. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine
göre teslim alınan belgelerle diğer işlemler, mezkur Yönetmeliğin 6 ncı maddesi hükümleri
doğrultusunda incelenir. Yapılan inceleme sonucunda adına kurum açma izni ile iş yeri açma
ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan
başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(7) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına, aynı il veya ilçede
açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuran-
ların tamamına, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise başvuru sı-
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rasına göre altıncı fıkra hükümleri doğrultusunda işlem başlatılır. Müracaat edenlerin belgele-
rinin iade edilmesi durumunda sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır.

(8) Kurs açılabilmesi için en az üç derslik bulunması zorunludur. Kurs binasında ara-
nacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde
yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılığı”
ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurslarda, kursiyerlerin talebi ve üc-

retinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini
bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi,
tercümanlık yapmak üzere millî eğitim müdürlüğünce valilik izni alınarak görevlendirilir. Ter-
cüman, derslere eğitim personeli ile birlikte girer. Eğitim personeli tarafından anlatılan ders
konuları tercüman tarafından kursiyerlere tercüme edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında verilen eğitim

sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavlarına girecek yabancı uyruklu kursiyerlerin talebi
ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin
dilini bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir
kişi, millî eğitim müdürlüğünce tercümanlık yapmak üzere valilik izni alınarak görevlendirilir.
Görevlendirilen tercüman, kursiyerle birlikte sınavlara girer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması” ibaresi “Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Kurs açma işlemi başlatmış olanlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel ulaştırma hiz-

metleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki bel-
gelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim mü-
dürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde,
21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, 27 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici 1 inci maddesinin ikinci, üçün-
cü ve beşinci fıkralarında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma
ve Altyapı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2017 29966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/6/2017 30087
2- 1/7/2018 30465
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ (TKİ) KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU 

İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE 
HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE 

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

merkez ve taşra teşkilatının 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve
esasları belirlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatının
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dâhilinde yapacağı
mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) 4734 sayılı Kanunda yer alan tanımlara ilave olarak, bu Yönetmelikte

geçen; 
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
b) Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare ta-

rafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
c) Çarşı Pazarlığı: İhale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından kullanılan bir

doğrudan temin şeklini, 
ç) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde idarenin ihtiyaçlarını temin

edilebildiği usulü,  
d) İdare: TKİ Kurumunu, 
e) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, 

f) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları ihalelerinde; isteklilere tali-
matları da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameleri, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer
belge ve bilgileri, 

g) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları (TKİ Kurumu Yönetim Kurulu) ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan
görevlilerini, 

ğ) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçiyi, hizmet sunucu-
sunu,

h) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın al-
mış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

ı) Kanun: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu,
i) Merkez: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü, 
j) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında

yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını, 
k) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen usulü, 
l) Sipariş mektubu: İdare tarafından ihalenin üzerinde bırakıldığı istekliye gönderilen

"Sözleşme" niteliğindeki yazılı belgeyi, 
m) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı

anlaşmayı, 
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n) Taşra teşkilatı: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimlerini, 
o) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat

teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 
ö) Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yer-

leşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,
p) Teyit mektubu: İdare tarafından gönderilen sipariş mektubuna karşılık olarak, ihale-

nin üzerinde bırakıldığı isteklinin siparişi/akdi kabul ettiğini belirtmek üzere idareye gönderilen
yazılı belgeyi, 

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, 
ifade eder. 
Temel ilkeler 
MADDE 4 – (1) İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti,

eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve za-
manında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. 

(2) Aralarında kabul edilebilir doğal ve teknik açıdan zorunlu bir bağlantı olmadığı sü-
rece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez. 

(3) Yıllık yatırım programında ve iş programında yer almayan, ödeneği bulunmayan
işler için ihaleye çıkılmaz ve tedarik yapılmaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleşebilecek veya
süreklilik arz eden (ödeneği her yıl rutin olarak programlanan) mal ve hizmet alımları için bir
önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. 

(4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında
ihale usulü temel usullerdir. Pazarlık usulü özel hallerde kullanılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İhale Sürecine İlişkin Hükümler 

İhale yetkilileri ve yetki limitleri 
MADDE 5 – (1) İdarenin ihale yetkilisi Yönetim Kuruludur. 
(2) Yönetim Kurulu bu yetkiyi;  
a) Merkezde Genel Müdüre devredebilir. Genel Müdür de ihale yetkisini kısmen veya

tamamen yardımcılarından birine veya birkaçına devredebilir. 
b) Taşra teşkilatında ise işletme müdürüne devredebilir. İşletme müdürü de ihale yetki-

sini kısmen veya tamamen yardımcılarından birine veya birkaçına devredebilir. 
(3) Genel Müdürlüğe bağlı kontrol müdürlükleri, yalnızca 16 ncı maddenin birinci fık-

rasının (ç) bendindeki limitler çerçevesinde yapılacak alımlarda yetkilidir. 
İhale komisyonları 
MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, İdare personelinden aşağıdaki nitelikleri haiz en az 5

(beş) olmak üzere 7 (yedi) ve üstü tek sayıda kişiden oluşacak şekilde asil ve yedekleri belir-
leyerek ihale komisyonunu oluşturur: 

a) Merkezde, Yönetim Kurulunun ihale yetkilisi olduğu ihalelerde;
1) Başkan: Daire Başkanı, 
2) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı,  
3) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı, 
4) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi), 
5) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi), 
6) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi), 
7) Üye: Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı. 
b) Merkezde, Genel Müdürün ihale yetkilisi olduğu ihalelerde; 
1) Başkan: Daire Başkanı, 
2) Üye: İhale Mevzuatı Uzmanı, 
3) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi), 
4) Üye: İhale Konusu İşin Uzmanı (Talep Birimi), 
5) Üye: Muhasebe ve Mali İşler Uzmanı. 
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c) Taşra teşkilatlarında ise Merkezde komisyon teşkili için öngörülen yapı paralelinde
değerlendirme yapılmak suretiyle ihale komisyonları oluşturulur. 

(2) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-
rundadır.  

(3) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. 

(4) Nihai komisyon kararları ihale yetkilisinin onayı ile yürürlüğe girer. İhale komis-
yonunun alacağı ara kararlarda ise ihale yetkilisinin onayı aranmaz. 

Yaklaşık maliyet 
MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce İdarece, her türlü

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında
yer verilmez; isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanamaz. 

İhaleye katılımda yeterlik kuralları 
MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ilgili ihale uygulama yönetmeliklerinde

sayılan ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin
olarak bilgi ve belgeler istenebilir. 

(2) İhale konusu işin niteliğine göre birinci fıkra uyarınca istenen bilgi veya belgelerden
hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı ihale dokümanında belirtilir. 

İhale dışı bırakılma kuralları, ihaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil veya dav-
ranışlar 

MADDE 9 – (1) Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan istekliler ihale dışı bırakılır. 
(2) Kanunun 11 inci maddesinde sayılanlar doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 
(3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler hakkında Kanunun 11 inci maddesi

hükümleri uygulanır.  
(4) İhalelerde Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak

yasaktır. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Dördüncü Bölümde belirtilen
hükümler uygulanır. 

Alt yükleniciler ve ortak girişimler 
MADDE 10 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale

aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak
bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili yüklenicinin sorumluluğu ortadan kalk-
maz. 

(2) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı olarak
oluşturulabilir. İş ortaklığı bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere teklif verebilir. İş ortaklığını
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve mütesel-
silen sorumlu oldukları belirtilir. 

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi  
MADDE 11 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilir. 

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ
edilir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu
teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İda-
reden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. 

Uygulanacak ihale usulleri 
MADDE 12 – (1) Mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uy-

gulanır: 
a) Açık ihale usulü. 
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b) Belli istekliler arasında ihale usulü. 
c) Pazarlık usulü. 
Açık ihale usulü 
MADDE 13 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. 
Belli istekliler arasında ihale usulü 
MADDE 14 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin
uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı
mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. 

(2) Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine
göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağla-
yamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini ha-
zırlayabilmeleri için yeterince süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir. 

(3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bu-
lunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. 

(4) Bu usule ilişkin Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.  
Pazarlık usulü 
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: 
a) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

yeterli teklif çıkmaması. 
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen

veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi
olarak yapılmasının zorunlu olması. 

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması. 

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. 

d) İhalenin; İdarenin, yaklaşık maliyeti Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendi uyarınca belirlenen limit dahilinde olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarıyla
ilgili olması. 

(2) Bu usulde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu usule göre yapılacak ihalelere
en az üç istekli davet edilmelidir. 

(3) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere is-
teklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yap-
ma süresi içinde teslim edilmesi (derhal teslim) ve bunun idarece uygun bulunması halinde ke-
sin teminat alınması zorunlu değildir. 

Doğrudan temin 
MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın, teminat

alma zorunluluğu olmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: 
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi. 
b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 
c) Mevcut mal, makine tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve

standardizasyonun sağlanması için ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya ba-
kım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
temin edilmesi. 

ç) İdarenin Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitinin %1’ini aşmayan ihtiyaçla-
rına ilişkin olması. 

d) İdarenin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralaması.  
(2) İdarenin bütün mal ve hizmet ihtiyaçlarını rekabet ortamı içerisinde, en elverişli

şartlarla temin etmesi temel esastır. Ancak zorunlu hallerde genel ve katma bütçeli idareler,
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özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, üniversiteler ve/veya bu
üniversitelerin öğretim görevlileri ve bunlara bağlı döner sermaye işletmeleri ile araştırma ku-
ruluşları, teknoloji geliştirme bölgeleri, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine kamu görevi ve-
rilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri
ile bu kuruluşların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeşit kuruluş, müessese ve or-
taklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler doğrudan bu kuruluşlardan fiyat
ve diğer şartlarda anlaşmalar yapılarak temin edilebilir. 

(3) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve
teminat alınma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler
tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak en az 3 tedarikçiden teklif almak ya da teklif is-
temek suretiyle ihtiyaçlar temin edilir. Temin edilen teklifler bir tutanağa bağlanarak ihale yet-
kilisi tarafından onaylanır.  

(4) Çarşı pazarlığı yönteminin limiti Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının  (d)
bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’sine kadardır. 

(5) Birinci fıkranın (ç) bendine göre yapılacak alımlarda; Kanunun 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’sine
kadar olan alımlar ihale yetkilisince görevlendirilecek kişiler tarafından İdarenin merkez ve
taşra teşkilatlarının tamamında (kontrol müdürlükleri hariç) büyükşehir belediyesi sınırları
içinde olma şartı aranmaksızın çarşı pazarlığı yöntemiyle yapılabilir. 

(6) Kontrol müdürlüklerinin çarşı pazarlığı limiti, Kanunun 22 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde büyükşehir belediyeleri sınırları için her yıl belirlenen tutarın %10’udur. 

(7) Ancak Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde büyükşehir be-
lediyeleri sınırları için belirlenen tutarın %20’si ve kontrol müdürlükleri için %10’u ile birinci
fıkranın (ç) bendinde belirtilen limit arasında olan alımlarda piyasada fiyat araştırması yapılarak
en az 3 tedarikçiden teklif almak ya da teklif istemek suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.   

İhale ilanı, kuralları ve ilanda bulunması zorunlu hususlar 
MADDE 17 – (1) İhale konusu alımlar işin özelliğine göre; bütün isteklilere tekliflerini

hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıdaki şekillerden biri veya birkaçı ile
ilan edilmek suretiyle duyurulur: 

a) Resmî Gazete’de, Kamu İhale Bülteninde ve/veya özel gazetede ilan vermek. 
b) İhale konusu işle iştigal ettiği bilinen firmalara yazı ile duyurmak. 
c) Belediye ve ticaret odaları aracılığıyla duyurmak.
ç) Bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile ilan etmek. 
(2) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında

aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: 
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. 
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
ç) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
e) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
f) Teklif edilen bedelin en az % 3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından belirlene-

cek oranda geçici teminat verileceği.
g) Tekliflerin geçerlilik süresi. 
İhale dokümanı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar  
MADDE 18 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. 
(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik

şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik
kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek
teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanır ve rekabeti
engelleyici hususlar içermez. 
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(3) İhale konusu malın/hizmetin, tek kaynaktan ve/veya uluslararası kabul gören, parça
numarası, üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ve benzeri yoluyla alınabileceğinin, usulüne
göre belirlendiği hallerde ve bu durumun gerekçeleri ile birlikte ihale onay belgesinde belirtil-
mesi koşuluyla teknik şartname hazırlanmaksızın tedarik yapılabilir. 

(4)  İdare standardizasyon nedeniyle, ekonomik olduğu tespit edilen durumlarda, teknik
zorunluluklar nedeniyle birden fazla ürünü içine alan bir kalite bandı oluşturmak amacıyla ve
ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerinin
belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde teknik şartnamede "veya dengi" ifadesine yer
vermek şartıyla marka, model veya patent belirtebilir. 

(5) İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar şunlardır: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmet ihalelerinde iş tanımı. 
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç)  İsteklilere talimatlar.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) Tekliflerin geçerlilik süresi.
f) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, isteklinin karşı koşulla-
rının kabul edilip edilmeyeceği.

g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.

h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
usul ve esaslar. 

ı) Teklif ve sözleşme türü.
i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.
j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
l) İhale konusu işin başlama tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alı-

nacak cezalar.
m) Ödeme yeri ve şartlarıyla sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının

ne şekilde ödeneceği.
n) Mücbir sebepler, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında

yaptırılabilecek iş artış oranları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği.
ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
p) Anlaşmazlıkların çözümü.
r) TKİ Kurumunun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı

Kanunlara tabi olmadığı. 
s) En düşük teklif sahibi ile fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılıp yapılmayacağı.
(6) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin

bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, hazırlanma maliyetini aşmayacak ve
rekabeti engellemeyecek şekilde tespit edilir. 

(7) Tekliflerin diline, türüne ve geçerli para birimine ilişkin hususlar şunlardır: 
a) Teklifin dili: Teklifleri oluşturan belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe ol-

malıdır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde
geçerli sayılır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. 

b) Teklif türü: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri işin teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden teklif alınır. Ancak şartlara göre götürü bedel teklif alınabilir. 

6 Mart 2019 – Sayı : 30706                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



c) Tekliflerde geçerli para birimi: Tekliflerin Türk Lirası olarak verilmesi zorunludur.
Ancak, ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle başka para birimi cinsinden teklif alınabilir.
Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılır. 

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması  
MADDE 19 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini
etkileyebilecek; maddi hatalar, teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ya da isteklilerce
son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak bildirilmesi hâllerinde ihale
dokümanında değişiklikler yapılabilir. Değişikliği gerektiren sebepler ilgili daire tarafından
gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilir. Yapılması istenilen değişiklikler, değişikliği
talep eden birim tarafından, ihale yetkilisinin onayı ile birlikte Satınalma Dairesine bildirilir.
Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son
teklif verme gününden en az 10 (on) gün öncesinde, bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. 

(2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek
süreye ihtiyaç duyulması hâlinde; ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla yirmi
gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, teklifini bu düzenlemeden
önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.  

(3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak
açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar
ihale dokümanı alan bütün isteklilere, son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı
olarak gönderilir. 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, so-
yadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, mühürlenir veya
kaşelenir. 

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması; üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalan-
mış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebile-
ceğine dair hüküm bulunması halinde alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. 

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz ve değiştirilemez. 

Tekliflerin geçerlilik süresi 
MADDE 21 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ih-

tiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşullarının değiştirilmemesi ve isteklinin
kabulü kaydıyla uzatılabilir. 

Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler 
MADDE 22 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. 
(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: 
a) Tedavüldeki Türk Parası veya Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen ya-

bancı para, 
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b) Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, 
c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu se-

netler yerine düzenlenen belgeler. 
(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir. 

(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen bel-
gelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların, muhasebe birimlerine yatırılması zorunludur. 

(6) İhale üzerinde kalan istekli ile ikinci uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları
muhasebe birimlerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir. İhale üze-
rinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. 

(7) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
(8) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-

yati tedbir konulamaz. 
Teminat mektupları 
MADDE 23 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak

kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması ha-
linde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektupları
süresiz veya otomatik temditli olarak verilir. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş te-
minat mektupları kabul edilmez. 

Tekliflerin alınması ve açılması 
MADDE 24 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye

verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komis-
yonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin birinci fıkrasına uygun ol-
mayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. 

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler, teklif fiyatları ve
yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca
imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez; teklifi oluşturan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır. 

Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 25 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değer-

lendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili, isteklilerden yazılı olarak tek-
liflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale ge-
tirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. 

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 20 nci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen
isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece
belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve
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işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan
isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale ko-
nusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale doküma-
nında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin
teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

(3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup
bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım
ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas
alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu dü-
zeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen is-
tekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen
beş gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini
süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değer-
lendirme dışı bırakılır. 

Aşırı düşük teklifler 
MADDE 26 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 25 inci maddeye göre değerlen-

dirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı
aşırı düşük olanları tespit ederek bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif
sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak
isteyebilir. 

(2) İhale komisyonu;  
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması, 
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı

avantajlı koşullar, 
c) Teklif edilen malın, hizmetin özgünlüğü, 
gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değer-

lendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada
bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 
MADDE 27 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisi, verilmiş olan bütün

teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum
bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir
yükümlülük altına girmez. 

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
MADDE 28 – (1) 20 nci ve 25 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda

ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. 
(2) Ancak, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla en düşük teklif sahibi ile gerekti-

ğinde fiyat indirimi amacıyla görüşme yapılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.  
(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte

işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal
değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. 

(4) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik
açıdan en avantajlı teklif olması durumunda idarenin ihale dokümanında belirlediği unsurlara
göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.  

(5) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. 

(6) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 10 (on) işgünü içinde ihale kararını onay-
lar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde
geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. 
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(7) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan
istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.
İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir. 

Teklif geçerlilik süresinin uzatımı 
MADDE 29 – (1) İhale işlemlerinin teklif geçerlilik süresi içinde neticelenemeyeceği-

nin anlaşılması hâlinde, isteklilerden teklif geçerlilik sürelerini, en fazla ihale dokümanında
belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatmaları istenebilir. 

Sözleşmeye davet 
MADDE 30 – (1) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen

en geç beş gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye şartnamesinde belirtilen süre zarfında
kesin teminatın verilerek sözleşmenin akdedilmesi gerektiği iadeli taahhütlü mektup ile tebligat
adresine postalanmak suretiyle veya imza karşılığı tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini
takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. 

(2) Tebligatın isteklilere imza karşılığı yapılması veya iadeli taahhütlü kartının idareye
ulaşması durumunda yedi günlük süre beklenilmez, tebligatın gerçekleştiği kabul edilir. 

Kesin teminat 
MADDE 31 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az %6 oranında kesin teminat alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sözleşme Süreci ile İlgili İşlemler 

Sözleşmeler ve sipariş mektupları 
MADDE 32 – (1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece

hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak veya idarece, yükleniciye si-
pariş mektubu yazılması ve teyit alma şeklinde akdedilir. İdare, bu iki şekilden birini seçmekte
serbesttir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları
tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve
onaylattırılması zorunlu değildir.     

(2) Yüklenicinin kesin teminatı vermesinden sonra süresi içinde sözleşmeyi imzalama-
ması veya taahhüdünden vazgeçmesi veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü
kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde ihtara, protesto çekmeye, hüküm veya yük-
lenicinin rızasını almaya ve sair kanuni merasimin yapılmasına lüzum kalmaksızın kesin te-
minatı idare lehine gelir kaydedilir ve akdedilmiş ise sözleşme feshedilir. 

(3) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez. 
Sözleşmede yer alması gereken hususlar 
MADDE 33 – (1) Sözleşmede yer alması gereken hususlar şunlardır: 
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı. 
b) İdarenin adı ve adresi. 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
d) Ödeme yeri ve şartları.
e) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil

olacağı.   
g) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği. 
ğ) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine

ait şartlar. 
h) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. 
ı) Garanti istenilen hallerde garanti süresi ve garantiye ilişkin şartlar. 
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i) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları. 
j) Gecikme halinde alınacak cezalar. 
k) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
l) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.  
m) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. 
n) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. 
o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları. 
ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu. 
p) Anlaşmazlıkların çözümü. 
(2) Mal alımlarında; malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun ida-

rece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir. 
Sözleşme yapılmasında isteklinin ve idarenin görev ve sorumluluğu 
MADDE 34 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı vererek sözleşmeyi imza-

lamak veya siparişi kabul etmek zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade
edilir. 

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda, idare,
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile ihale yetkilisince de uygun görülmesi kay-
dıyla, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahi-
binin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

(3) İdarenin sözleşmeyi yapmaması veya sipariş vermemesi halinde, istekli taahhüdün-
den vazgeçebilir. Bu takdirde teminat iade edilir. İstekli başka hiçbir sebeple zarar ve ziyan id-
diasında bulunamaz. 

Fiyat farkı ve iş artışı, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
MADDE 35 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi ko-

şuluyla, sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesi öngörülen durumlarda, 4735 sayılı
Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında çıkarılan
Cumhurbaşkanı Kararnameleri çerçevesinde işlem yapılır.  

(2) Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş
artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale
edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde %20’sine kadar oran dâhilinde, süre hariç söz-
leşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

(3) İşin ikinci fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde tamamlanamayacağının anlaşılması
durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu du-
rumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getiril-
mesi zorunludur. 

(4) Sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde,
yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve
yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin
tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 

Mücbir sebepler 
MADDE 36 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 
a) Doğal afetler. 
b) Kanuni grev. 
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek diğer haller.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare

tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden
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kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte
olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir se-
bebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildi-
rimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Mücbir sebep-
lerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 

Denetim, muayene ve kabul işlemleri 
MADDE 37 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul iş-

lemleri, idarelerce kurulacak ikisi konunun uzmanı en az üç kişilik muayene ve kabul komis-
yonları tarafından yapılır. Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe
muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. 

(2) Ancak sözleşmesinde hüküm bulunması halinde; imalat veya üretim süreci gerek-
tiren işler, muayene ve kabul komisyonlarının yetki ve sorumluluğunu kaldırmaması şartıyla,
ihale dokümanında belirtilen kalite ve özelliklere göre yapılıp yapılmadığı hususunda, İdare
tarafından belirli aşamalarda ve aralıklarla denetlenebilir. 

Ek kesin teminat  
MADDE 38 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı ola-

rak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en
az %6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesap-
lanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir. 

Kesin teminatın ve ek kesin teminatların geri verilmesi 
MADDE 39 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat veya varsa ek kesin teminatların, Sosyal Güvenlik
Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için
bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti sü-
resi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir. 

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kabul tarihine veya
varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir; varsa
kalanı yükleniciye geri verilir. 

(3) İşin konusunun yurt içi veya yurt dışı piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı
olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. 

Sözleşmede değişiklik yapılması 
MADDE 40 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve

idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda söz-
leşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma veya teslim yeri. 
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye

uygun olarak ödeme şartları.  
Sözleşmenin devri 
MADDE 41 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına

devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz dev-
redilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 44 üncü
ve 46 ncı maddelere ve Dördüncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti  
MADDE 42 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü

kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak aynı
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şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini iz-
leyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında
44 üncü ve 46 ncı maddelere göre işlem yapılır. 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni
ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz
gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edil-
mesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil
tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere
göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde söz-
leşme feshedilerek yasaklama hariç, hakkında 44 üncü ve 46 ncı maddelere göre işlem yapılır. 

(2) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması
veya ortaklığın dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak bunlardan biri idareye
pilot veya koordinatör ortak olarak bildirilmiş ise pilot ortağın gerçek veya tüzel kişi olmasına
göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya ortaklığın
dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 44 üncü ve 46 ncı mad-
delere göre işlem yapılır. Pilot ortağın ölümü halinde ise sözleşmenin feshedilmesi suretiyle,
yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen
otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o
iş için pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenile-
nerek işe devam edilebilir. 

(3) Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu,
özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya ortaklığın dağılması halinde, diğer or-
taklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine geti-
rirler. 

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi  
MADDE 43 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin

mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte
yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve
varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir. 

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
MADDE 44 – (1) İdare tarafından; 
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oran-
da gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 47 nci maddede sayılan yasak fiil
veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
MADDE 45 – (1) Yüklenicinin, ihale sürecinde Kanunun 17 nci maddesinde sayılan

yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı ge-
nel hükümlere göre tasfiye edilir. 

(2) Ancak taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattı-
rılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sü-
renin bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 
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c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek
nitelikte olmaması,  

hallerinde İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını
isteyebilir; bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda Dör-
düncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak su-
retiyle de tahsil edilebilir. 

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler  
MADDE 46 – (1) 43 üncü maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali,

44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 44 üncü mad-
denin birinci fıkrasının (b) bendi ile 45 inci maddeye göre ise tespit tarihi itibarıyla sözleşme
feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu
karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.  

(2) 43, 44 ve 45 inci maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik
Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) göre güncellenir. Güncel-
lenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden
tahsil edilir. 

(3) Hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar
gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet
eden teminat tutarı da birinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

(4) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 
(5) 44, 45 ve 46 ncı maddelere göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, yükleniciler

hakkında Dördüncü Bölümde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca sözleşmenin feshi
nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

Yasak fiil ve davranışlar 
MADDE 47 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya dav-

ranışlarda bulunmak yasaktır: 
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.  
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.  
ç) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.  
d) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak ta-

ahhüdünü yerine getirmemek.         
e) Sözleşmenin, 41 inci madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu 

İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumlulukları 
MADDE 48 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama ve ceza sorumluluklarına ilişkin iş-

lemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu
Kanunların uygulanmasını teminen yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar 
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, bu kanunların uygulanmasını te-
minen yayımlanan ikincil mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 50 – (1) 23/9/2003 tarihli ve 25238 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TKİ

Kurumu’nun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hiz-
met Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.  

Devam eden işler 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edi-

leceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış olan işler tamamlanıncaya kadar ilan tari-
hinde yürürlükte olan hükümler uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

Genel Müdürü yürütür. 

—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE 
DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi
Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş
ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Merkezi Kaydi Sistem: Kaydi sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin hak-
ların elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla izlendiği sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(2) Yönetim Kurulu; TTK uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış görev ve yetkiler
haricinde birinci fıkranın (c), (ç), (g) ve (ı) bentlerinde yer alan görev ve yetkilerini, yazılı ve
sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla Genel Müdüre devredebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(2) Genel Müdür dâhil tüm personelin göreve başlamalarından önce maliki oldukları;
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şir-
ketleri tarafından ihraç edilen araçlar ile yatırım fonu ve emeklilik fon payları dışındaki, borsada
işlem gören ortaklıklara veya bunların iştiraklerine ait her türlü paylarını ya da diğer menkul
kıymetlerini ve paya bağlı diğer sermaye piyasası araçlarını birinci fıkrada belirtilenler dışın-
dakilere, görev sürelerinin başlamasından itibaren otuz gün içinde satmak veya devretmek su-
retiyle elden çıkarmaları gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Merkezi Kaydi Sistem işlemlerinin yapılmasını ve izlenmesini yürütecek yeterli sa-
yıda ve nitelikte personeli istihdam etmiş veya işlemlerini diğer bir MKK üyesi aracılığı ile
dolaylı ve sürekli bir şekilde yürüteceğini yazılı olarak bildirmiş olmaları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(2) MKK üyeliği, üyeliğe kabul edilen kuruluşların Merkezi Kaydi Sisteme tanımlan-

masını, erişimini ve sistemin kullanımını içerir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 23 – (1) Üyelikten ayrılmak isteyen kuruluşun, durumu yazılı olarak

MKK’ya bildirmesi gerekir. Bu kuruluşların üyeliği, 24 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki
şartların da gerçekleşmesi halinde MKK Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Yatırım kuruluşlarının MKK üyelikleri;
a) Yatırım kuruluşunun faaliyetinin Kurul tarafından veya kendi isteği ile durdurulması,
b) Kanunun 96 ncı ve 97 nci maddeleri çerçevesinde Kurulca gerekli görülmesi,
c) Mensup olduğu grup itibarıyla aranan üyelik koşullarını yitirmesi durumunda MKK

tarafından belirlenen süre içinde aykırılığın giderilmemesi,
ç) MKK tarafından Kanunun 81 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan in-

celemede MKK iş ve işlemlerine süreklilik arz eden aykırılık tespit edilmesi,
hallerinde geçici durdurularak MKK nezdindeki kayıtlar üzerinde işlem yapmaları en-

gellenir. Bu fıkranın (c) ve (ç) bentleri yatırım kuruluşları dışındaki üyeler için de uygulanır.
(2) MKK üyeliği geçici durdurulan yatırım kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yap-

ma yetkisi geçici olarak MKK tarafından veya MKK’nın belirleyerek Kurulun uygun gördüğü
yatırım kuruluşunca kullanılır.

(3) MKK üyeliği aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir:
a) İhraç edilen veya ihraç edilmek üzere Kurula başvuruda bulunulan sermaye piyasası

araçlarının kayden izlenmesinin Kurul kararı ile sona ermesi halinde.
b) Yatırım kuruluşunun saklama izninin iptali halinde. 
c) Üyenin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde.
ç) Yatırım fonu kurucularının kurucusu olduğu yatırım fonlarının tamamının tasfiyesinin

gerçekleşmesi halinde.
(4) Üyelik iptallerinde, ihraççılar için kayden izlenen sermaye piyasası aracı, yatırım

kuruluşları için ise bakiyeli hesap bulunmaması şartı aranır.
(5) Pay senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesinin sonlanması

sonrasında üyelik iptali için üyenin yazılı talebi aranır.
(6) Üyelik ile ilgili değişiklikler konusunda MKK Yönetim Kurulu kararları hakkında

Kurula bilgi verilir.
(7) Saklama izni iptal olan ve Merkezi Kaydi Sisteme erişim yetkisi Kurul tarafından

kısıtlanan yatırım kuruluşlarının nezdindeki hesaplarda bakiye bulunması durumunda üyenin
kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi, MKK tarafından veya MKK’nın belirleyerek Kurulun
uygun gördüğü yatırım kuruluşunca kullanılır. Aracı kurumların faaliyette bulunma yetkisinden
tamamen feragat etmeleri halinde 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)’in 59 ve
60 ıncı madde hükümleri uygulanır. Hakkında tazmin veya tedrici tasfiye kararı verilen yatırım
kuruluşlarının kayıtları üzerinde işlem yapma yetkisi devre ilişkin başka bir işleme gerek kal-
maksızın Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilir. İşlem yetkisinin MKK tarafından belirlenen
bir üyeye devri halinde MKK’ca, devralınan hesaplara 3 ay boyunca ücret tahakkuk ettirilmez.

(8) Sermaye piyasası araçlarının MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandırılması
için Kurulun uygun görüşü alınır. Kurulca aksine karar verilmedikçe, Kanun kapsamından çı-
karılan ihraççıların ilgili sermaye piyasası aracının kayden izlenmesi MKK tarafından sonlan-
dırılır. Sermaye piyasası araçlarının MKK nezdinde kayden izlenmesinin sonlandırılmasına
karar verilen ihraççıya son durum itibarıyla hak sahibi yatırımcıları gösterir liste gönderilir ve
MKK tarafından ilgili ihraççının sermaye piyasası aracının kayden izlenmesinin sonlandırıldığı
KAP’ta ilan edilir. MKK tarafından müflis üyeler için liste gönderimi ve bildirim ilgili iflas
idaresine yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bu Yönetmeliğin yayımlanma tarihi itibarıyla üyeliği iptal edilmiş ihraççı üyeler
hakkında 24 üncü maddenin sekizinci fıkrası hükmü uygulanır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/8/2014 29081
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM VE İHALE 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 17/5/2006 tarihli ve 26171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım İş-

letmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“mmm) E-İhale: Elektronik ortamda alım ve satımın yapıldığı ihale şeklini,

nnn) E-Satış: TİGEM işletmelerinde üretilen ve tohumluk ve damızlık dışında kalan

bitkisel ve hayvansal ürünlerin elektronik ortamda ihale edilerek satışının yapılmasını,

ooo) E-Alım: TİGEM ve işletmelerindeki faaliyetlerin yürütülebilmesi için Kamu İhale

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri kapsamındaki mal ve hiz-

metlerin elektronik ortamda alımının yapılmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, posta, faksla veya E-İhale üze-

rinden ihaleye katılanlar da dahil isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini

inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.”

“(8) Tekliflerin internet ortamında alındığı ve tüm isteklilerin teklif verebildiği E-İhale

usulünde;

a) Açık eksiltme ve artırma usulüyle yapılan ihalelere, şartnamede belirtilmek kaydıyla

elektronik ortamda teklif verilebilir. E-Alımda açık eksiltme ve E-Satışta açık artırma usulünde

belirtilen esaslara uyulur. 

b) İhale Şartnamesinde belirtilmek kaydıyla, elektronik ortamda teklif verecek istekli-

lerden ihaleye girebilmeleri için diğer bilgi, belge, e-imza, sözleşme ve benzeri evraklar iste-

nebilir. 

c) Elektronik ortamda teklif verecek isteklilerin İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye

girebilme şartlarını yerine getirmesi zorunludur. 

ç) Elektronik ortamda teklif veren istekliler şartnamede belirtilen tüm şartları okumuş

ve kabul etmiş sayılırlar.

d) İhale Komisyon Başkanı E-İhale üzerinden teklif verecek isteklilerin ihale yeterlilik

belgelerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılacağını isteklilere bildirir. 

e) E-Satış üzerinden teklif verenler ihaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeleri

ihale saatinden önce ihale yapılacak yerde olacak şekilde veya online olarak İhale Komisyonuna

sunmaları gerekmektedir.

f) Elektronik ortamda teklif veren istekliler sırayla teklifte bulunmaya devam ederler.

İhaleden çekilen istekli çekildiğini yine aynı ortamda beyan eder. Bu durumda satış konusu

partiye yeniden teklifte bulunamaz, ancak diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilir. 
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g) Elektronik ortamda verilen teklifin en yüksek teklif olması durumunda tekliften vaz-

geçilemez. E-İhale üzerinden teklif veren ve üzerinde ihale kalan isteklilerin teklif tutanağını

e-imza ile imzalamaları gerekmektedir.

ğ) İhale; mevcut ihale şekli ve E-İhale üzerinden olmak üzere birlikte yapılabileceği

gibi, ihale ayrı ayrı her iki şekilde de yapılabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ

No: YFK-2007/1)’in ekine ekteki Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2006 26171

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2016 29935 (3. Mükerrer)

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/6/2007 26568 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/2/2011 27853

2- 6/3/2018 30352

3- 30/5/2018 30436

4- 1/6/2018 30438

5- 18/8/2018 30513

6- 29/11/2018 30610

7- 31/1/2019 30672
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL 

SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/19)

MADDE 1 – 7/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal

Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında

Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2019 yılı uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümlerince 2019 yılı

için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/12/2017 30263
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2104 

—— • —— 

Aydın 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2105 
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Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2102 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2103 
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1946 

—— • —— 

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1947 
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Posof Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2009 

—— • —— 

Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2135 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DE22000 TİPİ LOKOMOTİF İÇİN 5 ADET KRANK MİLİ STD 
SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası: 2019/98160 
1. İdarenin; 
a) Adresi: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası: 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı: 5 adet Krank Mili STD 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3. Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 27.03.2019 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4. İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2222/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Sultangazi Belediye Başkanlığından: 
 

Adres Niteliği 
Net Alanı 

m2 
Belediye 

Payı 
Tahmin Edilen 10 
Yıllık Kira Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale 
Tarihi-Saati 

Uğurmumcu 
Mah. Belediye 
Sokak, No: 2/A 

Eczane 
Dükkanı 

85 TAM 
3.120.000,00 

TL+KDV 
93.600,00 

TL 
19/03/2019 

10.30 

Uğurmumcu 
Mah. Belediye 
Sokak, No: 2/F 

Eczane 
Dükkanı 

47 TAM 
2.880.000,00  
TL + KDV 

86.400,00 
TL 

26/03/2019 
11.00 

 
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiraya 

verilecektir. Belirtilen İhale, İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No: 54, 
1. Kat Encümen Odasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca Kapalı 
Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Sultangazi 
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Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğurmumcu Mahallesi, 
Atatürk Bulvarı, No: 54, 2. Kat) temin edilebilir. 

2- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

3- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler: 
1- 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN UYARINCA 

"ECZACI" OLDUĞUNA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESCİL EDİLMİŞ ECZACILIK 
DİPLOMASININ NOTER TASDİKLİ SURETİ, 

2- İkametgâh belgesi,  
3- İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname ve şartname satın 

alma belgesi, 
4- Geçici teminatın ödendiğine ilişkin belge aslı veya süresiz teminat mektubu, 
5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
6- T.C. Kimlik numarasını içerir kimlik belgesi, 
7- Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu 

yoktur yazısı. (6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul 
edilecektir). 

4- Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek 
alınacaktır. 

5- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır. 
6- Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif 

mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata 
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici 
teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir 
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 
hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

7- Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 
başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda 
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

8- İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2134/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Nilüfer Belediye Başkanlığından: 

İşin Adı: 7.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 210.000,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 

Ölçekli İrfaniye İzmir Yolu Güneyi Çalışma Alanları Uygulama İmar Planı dahilinde “Konut Dışı 

Kentsel Dönüşüm Alanında” kalan İrfaniye Mah. 7740 Ada, 6 parsel nolu 7.750,31 m2 lik arsanın 

satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye 

konulmuştur. 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 20/03/2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 

Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir.  

İhaleye iştirak edecek şahısların; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 

4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 

5) Nüfus Cüzdan örneği,  

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 

a) İç Zarfa konulacak belgeler; 

1) Teklif Mektubu, 

b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 

1) İç Zarf, 

2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  

3) 2019 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  

4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 

5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. 

www.nilufer.bel.tr 

İlan tarihleri: 

Bursa’da : 06/03/2019 - 08/03/2019 

İstanbul’da : 06/03/2019 

Resmi Gazete’de : 06/03/2019 2046/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 

45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Faks: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  
 

a) Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale 

Kayıt No Dosya No 

İhale Tarih ve 

Saati Süre 

Işıklar B Termik Stoğundan 220.000 ton 

Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik 

Santralı 1-4 (Yırca veya Balcı Kapısı)ve 

5-6 Ünitelerine veya stok sahalarına 

taşınması ve boşaltılması hizmet alım işi 

2019/103506 2019-300 
14.03.2019 

14:00 
110 gün 

 
b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANİSA)’dır. 

c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : EL. İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; EL. İşletmesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 

Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 200,00 TL bedel karşılığı aynı adresten 

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

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 2193/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

15/02/2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
aşağıdaki öğretim üyesi kadrosu ilanımız iptal edilmiştir. 

İlan olunur. 
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM 

DALI/PROGRAM UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 

Bireyselleştirilmiş 
bilgisayarlı sınıflama 

testleri üzerine çalışmış 
olmak. 

 2238/1-1 
—— • —— 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

27/02/2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
ilanımızda Üniversitemiz tarafından 11/02/2019 tarihinde yürürlükten kaldırılan “Sinop 
Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”ne atıfta 
bulunulduğundan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Profesör kadrosu ilanımız iptal edilmiştir. 

 
UNVANI ADEDİ DERECE BİRİMİ: BÖLÜM/ANABİLİM DALI ALANI: 

Profesör 1 1 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Nükleer Enerji Mühendisliği 

Bölümü/ Nükleer Enerji 

Mühendisliği Anabilim 

Dalı 

Nükleer Alanında 

Simülasyon Üzerine 

Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

 2239/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
28.06.2018 tarihli ve 114643 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Adtsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Müfit AYDIN 
(Denetçi No: 2042, Oda Sicil No: 12164) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 
3. İdare Mahkemesinin 04.02.2019 tarihli ve E.2018/2305 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin 
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.07.2018 tarihli ve 
30468 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Müfit AYDIN hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesi 
iptali işleminin yürütülmesi 04.03.2019 tarihli ve 50395 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 2200/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Kemer İlçesi, 125 ada, 4 parsel üzerindeki 114026 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Adalya Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Ekrem ÇANCI (Makine 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 204, Oda Sicil No: 27444) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 13.12.2018 tarihli ve 

E.2018/2334 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 20.04.2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Ekrem ÇANCI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının 

yürütmesi 28.02.2019 tarihli ve 49151 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.   

İlgililere duyurulur. 2214/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, F19D05C pafta, 2473 parsel üzerindeki 918423 YİBF nolu 

yapının denetimini üstlenen Tekaks Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Mahmut EMRE 

(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293) 

tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 

13.12.2018 tarihli ve E.2018/1311-K.2018/2930 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 12.05.2018 tarihli ve 30419 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mahmut EMRE 

hakkında tesis edilen idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 28.02.2019 tarih ve 49381 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.  

İlgililere duyurulur. 2214/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

27.02.2017 tarihli ve 4608 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesinin iptal edilmesi 

talimatlandırılan, Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin denetim elemanı Zekeriya KÖROĞLU 

(Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 06.12.2018 

tarihli ve E.2017/1227-K.2018/2833 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Zekeriya KÖROĞLU 

hakkında tesis edilmiş olan denetçi belgesinin iptal edilmesi işlemi 28.02.2019 tarihli ve 49077 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2214/3/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin ilgili 
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim 
dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, 
doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, 
yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) 
takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe; 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, 
anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, 
özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, yabancı dil 
belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım 
dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime; 

Adayların, 06/03/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (20/03/2019 tarihi 
mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DE
RE

CE
 

AD
ED

İ 

AÇIKLAMA 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık 
Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı 

Almış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1 

İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı 

Almış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitimde Ölçme ve 

Değerlendirme 
Doçent 1 1 

İki Yönlü Dağılımlar ve Regresyon 

Modellemesi Konusunda Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

İlgili Anabilim Dalında Doktora Yapmış ve 

Öğretmen Mesleki Gelişimi İle İlgili Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri 
Eğitimin Felsefi, Sosyal 

ve Tarihi Temelleri 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Sosyotelizm ve Öğretmenlerin Profesyonel 

Gelişimleri İle İlgili Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Zihin Engelliler 

Eğitimi 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak 

ve İlgili Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış 

Olmak. 
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Eğitim Fakültesi 
Yabancı Diller 

Eğitimi 

 

Yabancı Diller 

Eğitimi 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

İngiliz Dili Öğretimi Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Sosyoloji 

Genel Sosyoloji ve 

Metodoloji 
Doçent 1 1 

Sosyoloji Alanında Doçentlik Unvanı Almış 

Olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Felsefe 

Sistematik Felsefe 

ve Mantık 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
1 1 

Felsefe Alanında Doktora Yapmış Olmak ve 

Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi ve Kadın 

Hakları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak. 

İlahiyat Fakültesi 
Temel İslam 

Bilimleri 
Hadis Doçent 1 1 

Temel İslam Bilimleri Alanında Doçentlik 

Unvanı Almış Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Teknolojileri Doçent 1 1 

 

Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında 

Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve İlgili 

Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Harita 

Mühendisliği 
Kamu Ölçmeleri Doçent 1 1 

Harita Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanı 

Almış Olmak ve İlgili Anabilim Dalında 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Orman Fakültesi 
Orman Endüstrisi 

Mühendisliği 

Orman Ürünleri 

Kimyası ve Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Orman Endüstri Mühendisliği Alanında 

Doçentlik Unvanı Almış Olmak ve İlgili 

Anabilim Dalında Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 

Cerrahi Hastalıklar 

Hemşireliği 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Hemşirelik Alanında Doktora Yapmış Olmak ve 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Alanında 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1 

Peyzaj Mimarlığı Alanında Doçentlik Unvanı 

Almış Olmak ve Peyzaj Teknikleri Alanında 

Çalışmalar Yapmış Olmak. 

Artvin Meslek 

Yüksekokulu 

Kimya ve 

Kimyasal İşleme 

Teknolojileri 

Laboratuvar 

Teknolojisi 
Doçent 1 1 

Kimya Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak 

ve Organik Kimya Alanında Çalışmalar 

Yapmış Olmak. 

Artvin Meslek 

Yüksekokulu 

Makine ve Metal 

Teknolojileri 
Makine 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Makine Mühendisliği Alanında Doktora 

Yapmış Olmak. 

Artvin Meslek 

Yüksekokulu 

Seyahat-Turizm 

ve Eğlence 

Hizmetleri 

Kültürel Miras ve 

Turizm 

Doktor Öğretim 

Üyesi 
3 1 

Kültürel Bellek ve Sözlü Anlatımlar 

Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak. 

 2116/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 6 Mart 2019 – Sayı : 30706 

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Başvuru Tarihi : 06.03.2019 
Son Başvuru Tarihi : 20.03.2019 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise 
ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. 

ADRES: Rektörlük Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat /ANKARA 
Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat/ANKARA 
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 
2 - Özgeçmiş 
3 - Yayın listesi 
4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 
5 - Nüfus cüzdanı örneği 
6 - Adli Sicil Belgesi 
7 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi  
9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 
10 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.  
11 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili 

birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden 
Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

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

13 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.  
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.  
2 - En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek. 
3 - Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) 

alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi. 
4 - Özgeçmiş 
5 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır) 
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6 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği.  
7 - Adli Sicil Belgesi 
8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış 

oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler. 
10 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.  
11 - İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen 

Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi 
12 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. 
13 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.  
13 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili 

birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz 
sorumlu değildir.) 

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

15 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.  
 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.03.2019 
Sınav Tarihi : 22.03.2019 
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.03.2019 
 

Birimi Bölüm 
Anabilim 

Dalı/ Program 
Unvanı Adet Aranılan Şartlar 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dr. Öğr. Üyesi 1 

Tıp Fakültesi Lisans mezunu 
olmak, Uzmanlığını Kulak 
Burun Boğaz alanında 
tamamlamış olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dr. Öğr. Üyesi 2 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / 
Odyoloji/Dil ve Konuşma 
Terapisi Lisans mezunu olmak, 
Dil ve Konuşma Terapisi veya 
Odyoloji Programında Doktora 
derecesine sahip olmak. 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders Verecek) 
1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon/ 
Odyoloji/Dil ve Konuşma 
Terapisi Lisans mezunu olmak 
ve bu alanlarda Tezli Yüksek 
Lisans Lisansını tamamlamış 
olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
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Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve

Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale

Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine

Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/48)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (No: 2019/19)

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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