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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN 

YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2008 tarihli ve 26804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tek-
nelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) ADB alacak kişilerin 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine
Dair Yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile
muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir. 

(2) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında
sürücü belgesi sahibi olanlar bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sağlık ve muayene şart-
larından muaftır.

(3) ADB sahibi kişide sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel aşikar bir de-
ğişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, İdare tarafından ADB belgesi geri alınarak, kişinin sağlık
kuruluşlarında muayenesi istenir. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir
engelinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla
tespit edildiği takdirde, ADB belgesi kişiye iade edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/3/2008 26804
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 13/9/2009 27348
2- 2/10/2009 27364
3- 8/5/2014 28994
4- 14/9/2018 30535

T.C.
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Cumhurbaşkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Türkiye İş Kurumundan:

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İş-
gücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yükseköğretim öğrencilerine yönelik TYP uygulaması
EK MADDE 1 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsa-

mındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç)
çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla
Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda
kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda TYP uygulanabi-
lir:

a) Doğanın korunması.
b) Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
c) Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
ç) Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.
(2) Bu madde kapsamında uygulanacak TYP’lerde 67 nci maddenin birinci fıkrasının

(ç) bendi hükmü uygulanmaz.
(3) Katılımcılar bu madde kapsamında uygulanacak TYP’lerden en fazla üç ay yarar-

lanabilir.
(4) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’lerin uygulama süresi içerisinde, dersleri

devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler bu programlardan yararlanamaz.
(5) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek TYP’lerde 71 inci maddede yer alan on

dört güne kadarki ücretsiz izin süresi beş güne kadar şeklinde uygulanır.
(6) Bu madde kapsamında düzenlenecek TYP’lerde uygulama süresi haftada üç gün

olmak üzere günlük sekiz saattir. 
(7) Bu madde kapsamında düzenlenecek TYP’lerde 73 üncü maddenin birinci ve ikinci

fıkraları hükümleri uygulanmaz. Her bir katılımcıya yapılacak ödeme, 4857 sayılı Kanun hü-
kümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret
miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktardan oluşur. Hafta
tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlanmayan günler için herhangi bir ödeme ya-
pılmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/3/2013 28585

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
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Yükseköğretim Kurulundan:
VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet

alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak
tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlan-
mıştır. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (o) bentleri ile ek 10 uncu ve ek 14 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri, 
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama, barınma ve dağıtım, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: Mütevelli heyeti veya mütevelli heyetinin uygun gördüğü vakıf yük-

seköğretim kurumu yöneticisi veya görevlileri,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: Vakıf yükseköğretim kurumunun kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluş-

turmasını,
ğ) Kiraya verme: Vakıf yükseköğretim kurumunun kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

rafını oluşturmasını,
h) Kurul: Yükseköğretim Kurulunu,
ı) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
i) Mütevelli heyeti: Vakıf yükseköğretim kurumunun mütevelli heyetini,
j) Seyahat alımları: Vakıf yükseköğretim kurumunun münhasıran eğitim öğretim faali-

yetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,

k) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,
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l) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı, 
m) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
n) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini, 
o) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
ö) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
p) Vakıf yükseköğretim kurumu: İhaleyi yapacak olan vakıf üniversiteleri ve vakıf mes-

lek yüksekokullarını,
r) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

s) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe göre yapılacak iha-

lelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihti-
yaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını
sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. 

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
MADDE 5 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler

doğrultusunda, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik
yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri isterler.

Tahmini bedel
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-

mini bedel, vakıf yükseköğretim kurumlarınca tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre
gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası,
sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı,
kiralanması, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tes-
piti için Sermaye Piyasası Kurumundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tara-
fından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak de-
ğerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da ek-
lendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerekti-
ğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sıra-
sında bu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edil-
miş birim fiyatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer
verilmez. İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. 
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Komisyonlar
MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi, vakıf yükseköğretim kurumlarının görevlilerinden bi-

rinin başkanlığında, ihale konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılmasıyla ku-
rulacak komisyonları görevlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla
ihale komisyonunun; muayene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonu kurul-
ması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belge-

sinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kul-
lanılabilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve
geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne
olacağı gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan 
MADDE 10 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak

zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin
tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından be-
lirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz. 

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel ga-
zetelerde ve vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belir-
lenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar si-
teden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması
zorunlu değildir. 

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 
ç) Geçici teminat miktarı, 
d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği. 
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.
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(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.  
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı vakıf yükseköğretim kurumunda bedelsiz görülebilir.
Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zo-
runludur. Dokümanın bedeli basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde
vakıf yükseköğretim kurumlarınca tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen
banka hesabına isteklinin adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar 
MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar: 
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar. 
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar. 

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı %10’dan
az olan anonim şirketler ile vakıf yükseköğretim kurumunun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi
olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için
de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir. 

Şartnameler 
MADDE 13 – (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve tek-

nik şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlere, ihale dokümanının bir parçası
olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.
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Alt yükleniciler
MADDE 14 – (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 vakıf yükseköğretim kurumunun onayına sun-
maları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu
yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri
MADDE 15 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet

alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü
veya pazarlık usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili yıl bütçe
harcaması toplamının %10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit mütevelli heyetinin, üniver-
site lehine sonuç üreteceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-

dirmesi sonucunda vakıf yükseköğretim kurumunca davet edilen isteklilerin teklif verebildiği
usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usu-
lünün uygulanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapıla-
bilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.   

(3) Ön yeterlilik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlilikleri tespit edi-
lenler arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli
veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet
edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli
sayısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak vakıf yükseköğretim kurumuna
sunulur.

Pazarlık usulü 
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması. 
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c) Vakıf yükseköğretim kurumlarının tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam
giderlerinin her yıl TÜFE oranına göre güncellenecek dörtyüzbin TL’ye karşılık gelen tutardaki
bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve vakıf yükseköğretim kurumuna sağlayacağı özel yarar se-
bebiyle başka bir ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın
alınması, kiralanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde
ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler sonucunda
ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat tek-
lifleri alınarak ihale sonuçlandırılır. 

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı ve 7 nci maddelere göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pa-
zarlık görüşmeleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur. 

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat

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

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

ç) Vakıf yükseköğretim kurumunun tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam gi-
derlerinin TÜFE oranına göre güncellenecek ikiyüzbin TL’ye karşılık gelen tutardaki bedeli
aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.
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Tekliflerin hazırlanması ve sunulması 
MADDE 20 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil 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
vakıf yükseköğretim kurumunun adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tara-
fından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mek-
tubunda ihale/ön yeterlik dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif
edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, si-
linti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak su-
retiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında vakıf yükseköğretim kurumuna verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler
kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.
Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
ulaştırılması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış
zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin kararıyla, belirli koşulları ta-
şıyan isteklilerin sisteme kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın
alma sistemleri oluşturulabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat 
MADDE 21 – (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-

mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi 
MADDE 22 – (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,

kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan 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 ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasına göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin de-
ğerlendirme dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını et-
kilemeyecek nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde vakıf yükseköğretim ku-
rumu tarafından belirlenen sürede isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması
yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değer-
lendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. 
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(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. 

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya
vakıf yükseköğretim kurumunun tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olan-
ları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte
önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme
sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin
teklifleri reddedilir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması 
MADDE 23 – (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, eko-

nomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.
(2) 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/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır. 

(4) 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. 

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat 
MADDE 24 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.
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Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 25 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda vakıf yükseköğretim ku-
rumu, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi istekli ile de Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü
maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde teb-
ligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü mad-
deye göre sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür.
Vakıf yükseköğretim kurumunun bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir. 

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26 –- (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve ka-

bul işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır.
Muayene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale
dokümanında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve 

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler 

İhale usulleri
MADDE 27 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet satışları ile taşın-

mazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihale-
lerde kapalı teklif usulü, açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır. 

(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık
teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi
karar verir.

Kapalı teklif usulü
MADDE 28 – (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-
rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-
hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı 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.

(2) 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.
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(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında vakıf yük-
seköğretim kurumuna verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere
vakıf yükseköğretim kurumunun adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı
ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar vakıf yük-
seköğretim kurumuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi
bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten
sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin
ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra
numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-
teklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer
belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası
ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon
başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve
üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra
hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-
retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü
MADDE 29 – (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-
tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar vakıf yükseköğretim kurumuna ulaşmış olması şar-
tıyla 20 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir
mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile
gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü
MADDE 30 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
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b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-
den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.

(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde,  en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak
fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurumundan (SPK) li-
sanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sı-
nırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır.
Bu durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti
MADDE 31 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet satışları ile taşın-

mazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihale-
lerde, uygun bedeli teklif eden istekliyle sözleşme imzalanır. 

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir. 

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir. 

(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur. 

Geçici teminat
MADDE 32 – (1) İsteklilerden,  tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. 

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç işgünü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.
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(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç işgünü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on işgünü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34 – (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin %6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu 
MADDE 35 – (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç işgünü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin sa-
hibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapıl-
ması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait
işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan
istekliye teslim etmekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumunun bu yükümlülüğü yerine
getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş işgünü içinde,
on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu tak-
dirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri
istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle vakıf yüksek-
öğretim kurumundan bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi
MADDE 36 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumu, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik

dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bu-
lunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale
saatinden önce ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce vakıf yükseköğretim kurumundan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
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(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 37 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ya-

saktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde

bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı

olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Vakıf yükseköğretim kurumları, yasak fiil veya
davranışlarda bulunanlar hakkında uygulayacakları yaptırımlara ilişkin olarak mütevelli heyet
kararı alırlar. Alınan bu kararlar vakıf yükseköğretim kurumlarınca ilan edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması 
MADDDE 38 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün

ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Vakıf yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan sözleş-
meler imza yetkisine sahip yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak gi-
rişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön
yeterlik dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zo-
runlu değildir. İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri
MADDE 39 – (1) Sözleşme, vakıf yükseköğretim kurumunun yazılı izni ile başkasına

devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.
Teminat
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası

dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz
MADDE 41 – (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir

hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde vakıf yükseköğretim kurumuna itiraz ede-
bilirler.

(2) Vakıf yükseköğretim kurumu, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün için-
de gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli
olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik do-
kümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Vakıf yükseköğretim kurumuna itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve iş-
lemler durur. İtiraz üzerine alınan kararın son bildirim tarihi, süresi içerisinde bir karar alın-
maması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sözleşme imzalanamaz. İtiraz-
dan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine de-
vam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça vakıf yükseköğretim kurumu sözleşme imzalayamaz.
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İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imza-
lanmadan en az yedi gün önce  itirazda bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak
üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Vakıf yükseköğretim kurumu tarafından usulüne
uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler
MADDE 42 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları; 
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden, 
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden, 
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip
kuruluşlardan, 

e) Vakıf yükseköğretim kurumlarının sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari iş-
letmelerinden, 

f) Eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,
yapacakları alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan

tahmini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.  
(2) Vakıf yükseköğretim kurumlarının iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık

uygulama ve araştırma merkezi gibi eğitim öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin
satışlarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özel yönetmelikler 
MADDE 43 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile ulus-

lararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde ya-
pılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak kurallar dahil olmak üzere kendilerinin belirle-
yecekleri hususları da kapsayan ihale yönetmeliklerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
onayını alarak çıkarırlar. Vakıf yükseköğretim kurumları tarafından çıkarılacak ihale yönetme-
liklerinde bu Yönetmelik esaslarına aykırı hükümlere yer verilemez. 

Düzenlenmeyen veya tereddüt konusu olan iş ve işlemler
MADDE 44 – (1) İhale sürecinin başlangıcından tamamlanmasına veya sona ermesine

kadar bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda ya da doğabilecek tereddütlerde, amacına
ve niteliğine uygun ihale mevzuatı esasları dikkate alınır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları bu Yönetmeliğin yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler.
Bu süre içerisinde vakıf yükseköğretim kurumu yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı ol-
mayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürüyen ihale süreçleri hakkında bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA 
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygula-

ma ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (AKİDUAM): Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Proje ve çalışma grubu: Merkezin proje ve çalışma grubunu,
ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkeleri

doğrultusunda akademisyenlere, araştırmacılara, tıp doktorlarına, lisansüstü öğrencilere, yerli
ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel danışmanlık hizmeti vermek, araştırma ve uygu-
lama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik, biyometri, bi-
yoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ve ilgili konularda yayın yapmak, araştırma-
cılara istatistik ve eğitim kursları, istatistik ve diğer anabilim dallarında lisans ve lisansüstü
öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi vermek ve sertifika programları açmak, başka kişi
ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma
sonuçlarını değerlendirmek, sağlık teknoloji değerlendirme raporları hazırlamak, ulusal ve
uluslararası klinik çalışmalar için danışmanlık, yürütücülük ve gözlemcilik hizmetleri vermek
ve alanında düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemek ve katıl-
maktır. 
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan

ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara da-
nışmanlık hizmeti vermek.

b) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile ilgili pa-
ket programların kullanımı konusunda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara
pratik alanlarda, seminerler düzenlemek, eğitim programları düzenlemek ve programları ta-
mamlayanlara sertifika vermek. 

c) Fen, sağlık ve sosyal bilimlerde öğretim üyesi, öğretim elemanları ve öğrencilerin
ihtiyacı olan istatistiksel yazılımların kullanımını öğretmek için kurslar ve yaz okulları açmak.

ç) Anabilim dallarındaki lisans ve lisansüstü öğrencilere istatistiksel danışmanlık eğitimi
vermek.

d) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan
ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşların
araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

e) İstatistik, biyometri, biyoistatistik, ekonometri, ölçme ve değerlendirme ile doğrudan
ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve
proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve sivil toplum kuruluşları
ile işbirliği yapmak.

g) Üniversite öğrencileri için staj imkânı sağlamak.
ğ) Tıbbi bilişim alanı ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın, araştırma

ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve sivil toplum kuru-
luşları ile işbirliği yapmak.

h) Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için
Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili
mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Müdür Yardımcıları.
c) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitede Merkezin faaliyet alanı ile il-

gili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile
ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda
yerine, görevlendireceği müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görevi Müdü-
rün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, denetimini sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili Merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile iş-

birliğini sağlamak ve Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek.

f) Proje ve çalışma grubunda görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirlemek,

görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin resmi, özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

h) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

(2) Müdür yardımcılarının görevi; Müdürün ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faali-

yetleri ile ilgili olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirmektir.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından

seçilerek görevlendirilen üç üye ile Müdür ve iki müdür yardımcısı olmak üzere toplam altı

kişiden oluşur.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç

yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin

yerine, aynı usulle, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılın Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki defa

toplanır. Gerekli durumlarda, Müdürün daveti üzerine her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu,

üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarını hazırlamak ve planlamak, eğitime

katılım koşullarını belirlemek, eğitim verecek Merkezlerle gerekli koordinasyonun sağlanması

konularında karar almak.

b) Müdür tarafından sunulan yılsonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörün

onayına sunmak.

c) Müdür tarafından sunulan bir sonraki döneme ait çalışma programını değerlendirmek,

karara bağlamak.

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve

benzeri belgeleri düzenlemek ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

d) Yapılmış araştırmalara verilecek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesini düzenlemek

ve verme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve

çalışmaları ile ilgili tüzükleri düzenlemek ve kararları almak.
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f) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak ge-
çici veya sürekli çalışma grupları kurmak, Müdürün önerilerini inceleyerek bu gruplarda gö-
revlendirilecek kişileri belirlemek ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rek-
törün onayına sunmak.

g) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek ve yapılacak
görevlendirmeler ve dışarıdan alınması düşünülen hizmetlerle ilgili önerileri karara bağlayıp
Rektörün onayına sunmak.

ğ) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile Merkez gelirlerinin dağıtım şekillerini
belirlemek.

h) Bilimsel ve halka açık konferans ve sempozyum gibi faaliyetleri düzenleme konu-
sunda Müdüre yetki vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ve çalışma grupları
MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve ve-

rimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanları, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrencilerden
veya alanında uzman kişilerden oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan
ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görev-
lendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.

Çalışma esası
MADDE 13 – (1) Merkez proje ve danışanlarının verilerini bir veri bankasında topla-

yabilir. İstediği takdirde istatistiksel çalışmalarda kullanabilir ya da kullanılması için bir başka
özel ve tüzel kişilere teminini sağlayabilir.

(2) Danışan ve Merkez arasındaki işleyişi yürütme esasları ilgili sözleşme ile belirle-
nir.

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Merkez Müdürünün önerisi üzerine
Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür. Merkez Müdürü bu

yetkisini kısmen veya tamamen Müdür Yardımcısına devredebilir.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Bütün araştırma projeleri kapsamında alınan ve alınacak olan her

türlü bilgisayar, yazılım, program, alet, ekipman ve demirbaşlar proje sonunda Merkezin de-
mirbaşına kaydedilir ve kullanım yerleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep
edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

(3) Üniversitemiz bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp
alınmayacağı ve alınacak ücret Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2016 tarihli ve 29875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Lisansüstü tezler, Türkçe veya danışmanının önerisi, anabilim
dalı/anasanat dalı başkanlığının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Türkçe dışında baş-
ka bir dil ile yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim yapan programlarda ilgili yabancı dilde yazılır.
Türkçe-yabancı dil programlarda ise tez ilgili yabancı dilde yazılabilir. Yabancı dil ile eğitim
yapan programlarda tez savunma sınavının hangi dilde yapılacağına jüri karar verir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden:

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE YAZILIM 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesine bağlı olarak

kurulan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma Merke-
zinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2016 29875

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 6/2/2017 29971
2- 8/12/2017 30264
3- 4/2/2018 30322
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c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörünü,
e) Rektörlük: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünü,
f) Üniversite: Nuh Naci Yazgan Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; elektronik teknolojisi ve teknolojik yazılımlar ile il-

gili akademik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu
programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Elektronik teknolojisi ve teknolojik yazılımlar alanında yapılan çalışmaları takip et-

mek, elektronik ve yazılım teknolojileri konusundaki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin mer-
kezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Ülkemizde elektronik ve yazılım politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak
amacıyla çalışmalar yapmak; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için elektronik cihazlar
ve ilgili yazılımlarının üretilmesi konusunda projeler yürütmek.

c) Elektronik devre elemanlarının ve devre topolojilerinin daha verimli ve etkin kulla-
nılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.

ç) Elektronik teknolojisinin toplumsal refahı artırıcı şekilde kullanımına yönelik projeler
ve sanayi işbirlikleri geliştirmek.

d) İleri teknolojiye sahip elektronik cihaz ithalatının azaltılması ve bu alandaki ithal
ikamenin artırılmasını sağlayacak seri üretime yönelik teknolojik araştırmalar yapmak.

e) Nano malzemelerin ülkemizdeki elektronik sektöründe kullanımının sağlanmasına
yönelik çalışmalar yapmak.

f) Elektronik kontrol sistemlerinin otomasyon yazılımlarının optimizasyonuna ilişkin
araştırma ve uygulamalar yapmak.

g) Üniversitede elektronik ve yazılım konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve
yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; ka-
muoyunu enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.

ğ) Gerek kamu, gerekse özel sektörün elektronik teknolojisi ve teknolojik yazılım ge-
liştirme ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandır-
mak; bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

h) Elektronik ve yazılım teknolojileri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hiz-
met alışverişinde bulunmak.

ı) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak elektronik ve yazılım ko-
nusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerine yardımcı ol-
mak.

i) Elektronik ve yazılım teknolojileri konusunda gerekli laboratuar ve birimleri kurmak,
geliştirmek ve bu ortamlarda üretilen bilginin seri üretime geçmesi konusunda girişimlerde bu-
lunmak.

j) Üniversitede ilgili bölümler arasında yazılım teknolojileri konusunda yapılan araş-
tırma ve geliştirme çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.
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k) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde
ve araştırma merkezlerinde elektronik ve yazılım teknolojileri konusunda yapılan araştırmaları
izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalara destek sağlamak.

l) Kayseri ve çevresindeki elektronik ve yazılım teknolojileri konusundaki çalışmaları
araştırmak ve bu konularda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

m) Elektronik ve yazılım teknolojileri konusunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma de-

neyimine sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisiyle Mütevelli Heyet
Başkanı tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görev-
lendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara baş-

kanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak,

Merkezin idari işlerini yürütmek.
ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak

düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumlu ol-

mak.
e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci

toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak.
f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın

çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.
g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rek-

töre karşı sorumlu olmak.
ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkin-

liklere katılımı sağlamak.
h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya

koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek.
ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve

görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.
Müdür Yardımcısı
MADDE 10 – (1) Merkezde bir Müdür Yardımcısı bulunur. Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim
ve araştırma deneyimine sahip uzmandır. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, ye-
rine vekâlet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.
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Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite

öğretim üyeleri arasından önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak
üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi
bir sebeple görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az beş kez top-

lanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, en az beşi Üniversite
içinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç
yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az
bir kez, gerektiği durumlarda da Müdürün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve

yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Çalışma grupları ve uygulama birimleri
MADDE 15 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için farklı faaliyetleri yürütmeye

ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üye-
leri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında

alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Üniversite Senatosunun ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli

Heyet Başkanı bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
GENEL AYDINLATMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ay-
dınlatma Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (i) ve (j) bentleri yürürlükten kal-
dırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç,
kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst
geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma
tesisi güzergâhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamı niteliğin-
deki yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık belediye tarafından cadde, sokak adı verilmiş
(etrafı çevrili ve/veya girişinde güvenlik/bariyer olsa dahi kamuya açık olanlar dahil) konut
kooperatifleri ve siteler ile köy mezra gibi şehir merkezi dışında kalan kırsal yerlerde mevcut
genel aydınlatma tesisi güzergahında olmakla birlikte aydınlatma tesisinin teknik ve ekonomik
zorunluluk gereği vatandaşın arazisi içerisinde tesis edilen yerler ile halkın ücretsiz kullanımına
açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyo-
nunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(1) TEDAŞ; Bakanlığa bildirilmek üzere dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen
fatura bilgilerine ve fatura icmallerine ilişkin olarak gerekli fiyat ve miktar kontrolünü, dağıtım
şirketinin önceki dönem faturalarını, dağıtım şirketlerince gönderilen EK-5 tablo bilgilerini,
yapılan inceleme ve denetim sonucu oluşturulan dağıtım şirketine ait sayaç ve güç bilgilerini
içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurmak suretiyle gerçekleştirir. Genel aydınlatma
tesislerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporda kesinleşen güç değerleri, ilgili abonenin
fatura kontrolünde esas alınır. Kesinleşen güç değerleri; dağıtım şirketinin talebi üzerine
TEDAŞ tarafından tespit edilerek uygun görülmesi halinde değiştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(2) TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu
tespit edilerek dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında dağıtım şirketi
gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde TEDAŞ’a yazı ile bildirir. İncelemeler
neticesinde hatalı olan faturalar ise iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden
düzenlenir ve bir sonraki ödeme döneminde oluşturulacak fatura icmaline eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen bilgileri; tüm dağıtım şir-
ketlerine ait cari dönem tüketim miktarı, cari dönem fatura tutarı, cari dönem hata tutarı, geçmiş
dönem hataları nedeniyle düşülecek veya ilave edilecek tutarlar ile ödenecek tutarları göstermek
üzere tüm dağıtım şirketlerini içerecek şekilde toplulaştırarak şekil şartları EK 4-1’de belirtilen
tabloyu, belediyeler ile il özel idareleri için ödeme dağılım icmalini gösteren ve şekil şartları
EK 4-2’de belirtilen tabloyu oluşturur. Dağıtım şirketlerince kendisine ıslak imzalı iki nüsha
olarak iletilen belgelerin bir nüshasını ve TEDAŞ tarafından oluşturulan EK 4-1 ve EK 4-2
tablolarının ıslak imzalı iki nüshasını o döneme ait talep yazısının ekinde en geç ilgili ayın son
gününe kadar Bakanlığa gönderir. Söz konusu tarihin tatil gününe (hafta sonu dahil) gelmesi
durumunda, bildirim, resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü yapılır.”
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MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde
yer alan “Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına” ibaresi “Bakanlığın Merkez Sayman-
lığına” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “hesaplarına aktarır” ibaresinden
sonra gelmek üzere “ve yapılan ödemeleri her ayın sonunda Bakanlığa bildirir” ibaresi eklen-
miştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen

faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine, aydın-
latma tesisinin Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığına ve aydınlatılan bölgenin 6446
sayılı Kanunda belirtilen genel aydınlatma bölgelerine dahil olup olmadığına ilişkin inceleme
ve denetimler yapar.

(2) İnceleme ve denetim heyeti, birinci fıkra kapsamında inceleme ve denetimi yapılan
şirketlere ilişkin her bir dağıtım bölgesindeki denetlenen sayaçların kaydettiği tüketim miktar-
larını ölçerek kayıt altına alır. İnceleme ve denetim heyeti, sayaçları seçerken aylık tüketimi,
o dağıtım bölgesindeki diğer genel aydınlatma tüketimlerine göre yüksek olan ya da şüpheli
durum arz ettiği değerlendirilen sayaçlar ile kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara
öncelik verir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetim heyetine; genel

aydınlatma abone listesini vermekle, denetim yapılacak bölge hakkında bilgi sahibi yeterli sa-
yıda personeli, gerekli araç, gereç ve elverişli çalışma ortamını temin etmekle ve denetim böl-
gesinde yer alan tüm genel aydınlatma tesislerindeki varsa arızalı tesisatı çalışır hale getirmekle
yükümlüdür.

(2) İnceleme ve denetim heyetince, dağıtım şirketinin yetkili personeli ile birlikte, be-
lirlenen sayaçlara denetim amacıyla gidilir. Sayaçların sahada bulunamaması, genel aydınlatma
dışında başka bir amaçla tüketim yapılıp yapılmadığı ve sayaç ile ilgili ölçüm ve diğer bilgiler
bir tutanak düzenlenerek inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkilileri tarafından
imzalanarak bir sureti dağıtım şirketine teslim edilir. Dağıtım şirketi tarafından imzadan imtina
edilmesi durumunda denetim heyetinin tespiti esas alınır.

(3) Dağıtım şirketlerince ödemesi talep edilen faturaların endeks okuma tarihlerinin
birbirini takip ediyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda, devir tarihi sonrası denetime konu
faturalara ilişkin endeks okuma tarihlerinde dağıtım şirketleri tarafından sehven yapılan hataları
ortaya koyan belgelerin itiraz süresi içerisinde sunulması durumunda bu belgeler denetim heyeti
tarafından değerlendirilir.

(4) İnceleme ve Denetim heyetince, genel aydınlatma hat ve tesislerden beslenen ay-
dınlatma direklerinin üzerinde bulunan belediyeye ait ışıklı yazı, belediye amblemi, belediyenin
belirlediği figürler, ışıklı led ve şeritler, yol kenarında bulunan ve yolu aydınlatan ışıklı her
türlü sistem hariç, genel aydınlatma amacından çok ticari anlam taşıyan ışıklı reklam, logo,
ilan panoları ve cisimlerin aydınlatılmasına yönelik ışık kaynakları (ağaç, havuz, anıt aydın-
latmaları vb.) yapılan ışıklı reklam, logo veya ilan panosu gibi her türlü aydınlatmalar süs ay-
dınlatması kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “13 üncü ve

14 üncü madde kapsamında” ibaresi “Denetim heyeti ve Şirket yetkililerince” şeklinde değiş-
tirilmiştir.
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MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İnceleme ve denetim heyeti, denetlenen dağıtım şirketi personeli ile birlikte, şir-
ketin taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itiraz ve düzeltmelerini kontrol etmek için itiraza
ve düzeltmeye konu olan sayaçlara giderek itiraz veya düzeltmenin türüne göre öngörülen
kısmi denetimleri tekrar yapar ve sonuçlar, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yet-
kililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. Tutanakların bir sureti dağıtım şirketine verilir.”

“(3) İnceleme ve denetim raporu hazırlanırken;
a) İlk incelemede sahada bulunamayan, ancak dağıtım şirketinin itirazı üzerine yapılan

ikinci incelemede sahada bulunduğu anlaşılan sayaçlara ilişkin tespitlere inceleme ve denetim
raporunda yer verilmez.

b) İlk inceleme ve itiraz üzerine yapılan ikinci inceleme kapsamında yapılan denetim-
lerde sahada bulunamayan sayaçlara ilişkin denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura
bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

c) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olan tesislerin taslak raporda yer alan
hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ile dağıtım şirketince yapılan ayrıştırma sonrası he-
saplanan tüketim miktarları en yüksek tüketim miktarları karşılaştırılarak aradaki fark denetim
dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedellerine uygulanır ve bulunan tutar “Bakanlıkça
geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

ç) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olduğu tespit edilen abonelere ilişkin
olarak, şirketlerin gerekli düzeltmeleri yapmalarını müteakip yapılacak ikinci denetim sonucu
hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ve güç değerlerinin birinci denetimde bulunan değer-
lerden yüksek çıkması durumunda, ilk denetimde bulunan değerler esas alınır. Ancak birinci
ve ikinci denetim arasında tesise, hat bazında bir ilave veya eksilme varsa ödemelerde ikinci
denetim değeri, denetlemeden önceki dönemlerde ise birinci denetim değeri esas alınır. Diğer
yandan, bakım veya benzeri bir durum nedeniyle denetimlerin herhangi birinde aboneye ilişkin
ölçülen değerlerin (0) olması halinde, ölçülen diğer değer esas alınır.

d) Hesaplanan en yüksek tüketim miktarları birinci fıkra kapsamında hazırlanan tuta-
naklar esas alınarak revize edilir ve yeniden hesaplanan tutar, “Bakanlıkça geri tahsil edilecek
bedeller” listesine eklenir.

e) Tamamı Yönetmeliğe aykırı olan abonelere ait tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edile-
cek bedeller” listesine eklenir.

f) Denetlenen dağıtım şirketinin, gönderdiği genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi
ile denetime konu dönem boyunca TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde
yer alan fatura bilgileri karşılaştırılması sonucu eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal
Ettim” beyanına karşılık, iptal ettiğini belgelendiremediği aboneliklere karşılık gelen tutarlar
“Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

g) Denetlenen dağıtım şirketinin, eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim”
beyanına karşılık belgelediği iptal tutanağında yer alan dönemden (tarihten) sonra gönderdiği
tahakkuk tutarları “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.”

“(4) TEDAŞ; hazırlanacak denetim raporunda denetlenen şirketin geçmiş yıllardaki tü-
ketimlerini de gösterecek bilgilere yer verir. Raporun giriş kısmında bu bilgiler dahilinde ana-
lizleri de yapar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma tarihinden itiba-
ren en geç 30 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar.”
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“(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 5 nüsha olarak hazırlanır; birer nüshası
Bakanlık ve TEDAŞ’ta muhafaza edilir. Yazı ekinde Bakanlık tarafından bir nüshası dağıtım
şirketine ve iki nüshası da EPDK’ya gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SEYT”
ibaresi “güç” şeklinde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırıl-
mış, sekizinci fıkrasında yer alan “15 gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı mad-
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12)  Dağıtım şirketleri; genel aydınlatmaya yönelik yapılacak yeni tesislerde ve sayaç
değişimlerinde kombi sayaç kullanmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İnceleme ve denetimlerde, 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara da
uyulur.”

“(4) TEDAŞ, Bakanlığa gönderdiği icmal ve eki tabloların içeriğinin doğruluğundan
sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan “1 SAATLİK EN YÜKSEK TÜKETİM
(SEYT) (kWh)” ibaresi “GÜÇ (kW)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN
TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/52)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Pa-
rası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in
8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu
yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış sözleş-
melerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini
döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; konusu yurt içinde yer
alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde
sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cin-
sinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik
kişilerin veya bu maddenin on dokuzuncu fıkrasında belirtilen kişilerin alıcı veya kiracı olarak
taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2013 28726
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(4) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla
kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleş-
melerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli
olarak kararlaştırılması mümkündür.

(5) Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleş-
melerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülük-
lerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(6) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; yurt dışında ifa edile-
cekler ile gemi adamlarının taraf oldukları dışında kalan iş sözleşmelerinde sözleşme bedelini
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştıramazlar.

(7) Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilenler dı-
şında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bede-
lini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya
dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar.

a) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları
hizmet sözleşmeleri,

b) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet
ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

c) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında
yapılan hizmet sözleşmeleri,

ç) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp
yurtdışında sonlanan, yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt-
dışında sonlanan hizmet sözleşmeleri.

(8) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz cinsinden maliyet
içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri
dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynak-
lanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştır-
maları mümkündür.

(10) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt kiralama söz-
leşmeleri dışında kalan menkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşme-
lerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak
kararlaştırmaları mümkündür.

(11) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri
kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen
donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu söz-
leşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli
olarak kararlaştırmaları mümkündür.

(12) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal kira-
lama (leasing) sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer
ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması müm-
kündür.

(13) 32 sayılı Kararın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama
(leasing) sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.
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(14) Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik
kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan
diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması
mümkündür.

(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının
veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış
ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ka-
rarlaştırılması mümkündür.

(16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli
ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan
projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı taraf-
ların üçüncü taraflarla akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayri-
menkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(17) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Ka-
nun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme be-
delinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden ve-
ya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür. Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların
taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(18) 32 sayılı Karar hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araç-
larının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları
da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere
ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkündür.

(19) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bü-
rosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol
ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında ser-
best bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleş-
melerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülük-
lerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

(20) Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta taşıma faaliyetinde bulunan ticari ha-
vayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına, motorlarına ve bunların aksam ve parçalarına yönelik
teknik bakım hizmeti veren şirketler; sivil havacılık mevzuatı kapsamında havalimanlarında
yer hizmetleri yapmak üzere çalışma ruhsatı alan veya yetkilendirilen kamu ya da özel hukuk
tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşlar ile söz konusu kuruluşların kurdukları işletme ve şirketler
ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az yüzde elli hisse oranına sahip olduğu
ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren
gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri haricindeki sözleşmeleri akdetme-
leri mümkündür.

(21) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer öde-
me yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayan sözleşme-
ler kapsamında düzenlenecek kıymetli evraklarda yer alan bedellerin döviz cinsinden veya dö-
vize endeksli olarak belirlenmesi mümkün değildir. Ancak, 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci mad-
desinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan bu kapsamdaki
kıymetli evraklar anılan geçici madde hükmünden istisnadır.
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(22) Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere
ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize endekslenen sözleşmeler, 32 sayılı
Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak
değerlendirilir. Ancak, taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fi-
yatlarına endeksleme yapılması mümkündür.

(23) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu,
işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahip-
liklerinin bulunduğu şirketler 32 sayılı Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendi uygulaması kap-
samında Türkiye’de yerleşik olarak değerlendirilir. Ancak, sözleşmenin yurt dışında ifa edil-
mesi durumunda bu fıkra hükmü uygulanmaz.

(24) Bu madde uyarınca akdedilecek sözleşmelerde istisna kapsamına alınan, ancak 32
sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan
sözleşmeler de anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

(25) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akde-
dilmiş bulunan, taşıt kiralama ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri anılan geçici
madde hükmünden istisnadır.

(26) 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akde-
dilmiş bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri anılan geçici
madde hükmünden istisnadır.

(27) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer öde-
me yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün ol-
mayan sözleşmelerde yer alan bedellerin 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında
Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenmesi zorunludur.

(28) Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer öde-
me yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün ol-
mayan sözleşmelerde yer alan bedeller 32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesi kapsamında
Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenirken mutabakata varılamazsa; akdedilen sözleş-
melerde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller, söz konusu bedellerin 2/1/2018
tarihinde belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış
kuru kullanılarak hesaplanan Türk parası cinsinden karşılığının 2/1/2018 tarihinden bedellerin
yeniden belirlendiği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici
fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması suretiyle belirlenir.

32 sayılı Kararın Geçici 8 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen
konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde döviz veya dövize endeksli olarak belirlenen bedeller
bu fıkranın ilk paragrafına göre iki yıllık süre için Türk parası olarak belirlenir. Ancak, Türk
parası olarak belirlemenin yapıldığı kira yılının sonundan itibaren bir yıl geçerli olmak üzere;
anılan paragraf uyarınca Türk parası olarak belirlenen kira bedeli, taraflarca belirlenirken mu-
tabakata varılamazsa, belirleme tarihinden belirlemenin yapıldığı kira yılının sonuna kadar
Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim
oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir. Bir sonraki kira yılı Türk parası cinsinden
kira bedeli ise, taraflarca belirlenirken mutabakata varılamazsa, önceki kira yılında geçerli olan
kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık de-
ğişim oranları esas alınarak artırılması yoluyla belirlenir ve belirlenen Türk parası cinsinden
kira bedeli bu fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olur.

Bu madde uyarınca sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan
sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kap-
samında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli ev-
raklar için bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 15/11/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-68
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 15/11/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-69
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 15/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-70

Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 15/11/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-71

Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

Tarih : 15/11/2018
Karar No : 2018/ÖİB-K-72
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2018/4339 
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ T.  : 15/02/2004 
SANIK : Orhan ÖRÜN: (Osman oğlu Aşye’den olma 20/03/1964 doğumlu) 
  Saadetdere Mah. 37. Sok. No: 25/4 Esenyurt/İstanbul adresinde  
  ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 

07/05/2013 gün ve 2005/192 E. 2013/321 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nin 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 
gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA, DÜŞME 
isteyen 13/06/2018 gün ve 16/2015/83804 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 9799/1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2018/5295 
SUÇ : Vergi usul kanununa muhalefet 
SUÇ T.  : 2006, 2007, 2008, 2011 
SANIK : Yücel EREN: (Fahri oğlu Hayriye’den olma 19/08/1957 doğumlu) 
  Emek Mah. 20. Sk. No: 14/3 Çankaya/Ankara adresinde ikamet etmektedir. 
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 

17/12/2014 tarihli ve 2012/769 E. 2014/759 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 
üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK’nin 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü 
gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi 
Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının BOZMA, DÜŞME 
isteyen 13/08/2018 gün ve 19/2015/156738 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan 
olunur. 9799/2 

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

 
 9919/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

CNC TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı, CNC torna tezgahı, teknik Şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3-Teklifler, 26.11.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8-Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9917/1-1 
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3 KISIM 3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (Kütahya) ihtiyacı 

3 kısım 3 kalem kişisel temizlik malzemesi Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde ve aynı şartnamede yer alan markalardan 

biri olmak kaydıyla, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ile 

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

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

teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca 

ileride ihtiyaç duyulması halinde düzenlenecek zeyilnameler de aynı adreste yayınlanacaktır. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 26.11.2018 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

5) Birim fiyat tekliflerinde kuruş hanesinde en fazla iki rakam yer alacak, firmaca teklif 

edilen veya açık eksiltme neticesinde meydana gelebilecek ikinci haneyi aşan küsurat, Ofisçe 

virgülden sonra iki basamak kalacak şekilde aşağı yuvarlanacaktır. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9918/1-1 
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86 ADET LOKOMOTİF TANIMA SİSTEMİ (LTS) SATIN ALINACAKTIR 
TCCD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
9915/1-1 

—— • —— 
450 ADET DİZEL ANAHAT LOKOMOTİF DEPOLARINA SEVİYE ÖLÇÜM 
SENSÖRÜ (Apliens) TEMİNİ VE KALİBRASYONU SATIN ALINACAKTIR 

TCCD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
9916/1-1 
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TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN ELEKTRİKLİ 
OTOMATİK VE YARI OTOMATİK HEMZEMİN GEÇİTLERİN 

BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2018/568371 
1. İdarenin 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 
  Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 Alsancak/ 

İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4931 - 0 232 464 77 98 
c) Elektronik Posta Adresi : tcddihale35@gmail.com 
d) İnternet Adresi : http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler 
2. İhale Konusu Malın 
 Adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan 

Elektrikli Otomatik ve Yarı Otomatik Hemzemin 
Geçitlerin Bakım Onarım ve Arıza Giderme İşi. 

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 29.11.2018 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle 
temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 9763/1-1 
—— • —— 

1 KALEM REDÜKTÖRLÜ MOTOR SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1 Kalem Redüktörlü Motor %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2018 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 9289/1-1 
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49 KALEM KAYIŞ-KASNAK - BURÇ - ZİNCİR GRUBU 
MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 

 
 9396/1-1 

—— • —— 
8 KALEM SAC - PROFİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 

 
 9532/1-1 
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MÜLKİYETİ TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
MINTIKASI SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 11 ADET TAŞINMAZ İHALE 

YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5. Bölge 

Müdürlüğünden:   
1- Mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait; 
a)- Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Yukarı Pazarcık Mahallesi, 3000,00 m² miktarlı 

339 Ada, 60 No.lu Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
b)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 46,40 m² miktarlı 158 Ada, 185 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
c)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 476,32 m² miktarlı 158 Ada, 186 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
ç)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 344,06 m² miktarlı 158 Ada, 187 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
d)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 612,18 m² miktarlı 158 Ada, 189 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
e)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 493,38 m² miktarlı 158 Ada, 190 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
f)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 515,03 m² miktarlı 158 Ada, 191 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
g)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 1413,64 m² miktarlı 158 Ada, 192 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
ğ)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 963,46 m² miktarlı 158 Ada, 193 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
h)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 194,25 m² miktarlı 158 Ada, 194 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
ı)- Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi, 341,02 m² miktarlı 158 Ada, 195 No.lu 

Parselde kayıtlı, arsa vasfındaki taşınmazın satışı (İşgalden Kullanılmakta) 
2- Parsellerin İhale Günleri 
- (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı) harflerde belirtilen parsellerin ihalesi 06/12/2018 

PERŞEMBE günü saat 10.00 dan itibaren yapılacaktır, 
Satış İhalesi TCDD Malatya 5. Bölge Müdürlüğü Binasının 1 katında bulunan Toplantı 

Salonunda kapalı zarfla teklif almak ve “Pazarlık Usulü” ile görüşmeler yapmak suretiyle 
yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek görülmesi halinde, İhale Pazarlık görüşmesine devam 
edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

3- Yukarıdaki İhale Konusu Parsellerin Geçici Teminat Miktarı; 
- 339 Ada, 60 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 2.000,00.-TL (İki Bin Türk lirası) 
- 158 Ada, 185 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 186 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 8.000,00.-TL (Sekiz Bin Türk Lirası)   
- 158 Ada, 187 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 7.000,00.-TL (Yedi Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 189 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 12.000,00.-TL (On İki Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 190 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 9.000,00.-TL (Dokuz Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 191 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 9.000,00.-TL (Dokuz Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 192 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 25.000,00.-TL (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) 
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- 158 Ada, 193 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 17.000,00.-TL (On Yedi Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 194 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 3.000,00.-TL (Üç Bin Türk Lirası) 
- 158 Ada, 195 No.lu Parselin Geçici Teminat Miktarı 6.000,00.-TL (Altı Bin Türk Lirası) 

4- Teklifler, Teknik Şartnamede belirtilen Gün ve Saate Kadar TCDD 5. Bölge 
Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü Emlak Bürosuna ( Özalper Mahallesi İstasyon Caddesi No:2 
Yeşilyurt/MALATYA) Bizzat elden teslim edilecektir. Teknik Şartnamede Belirlenen gün ve 
Saatten sonra ve posta ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir. 

5- TCDD Genel Müdürlüğü İhale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 
yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine yapmakta, teklif verme 
süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6- İhale dokümanları, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis 
Müdürlüğü (Özalper Mah. İstasyon Cad. No:2 Yeşilyurt/MALATYA) veznesine veya Vakıflar 
Bankası Malatya Merkez Şubesindeki    TR78 0001 5001 5800 7296 8130 62 No.lu IBAN 
numaralı hesabına her parsel için (Doküman bedeli 500,00.-TL) Teknik Şartnamede Belirtilen 
ihale doküman bedelleri hangi parsele ait olduğu (……. İli, …….. İlçesi ………. Mahallesi …. 
Ada, …. Parsele ait Doküman Bedeli) belirtilmek suretiyle yatırılarak üstünde teklif sahibinin Adı 
veya Unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 5. Bölge Emlak Servis 
Müdürlüğü Emlak Bürosundan temin edilebilir. 

 9791/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Bismil Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI 
MADDE 1: Mülkiyeti Bismil Belediyesine ait, Bismil İlçesi sınırları içerisinde bulunan 

aşağıdaki taşınmaz, Bismil Belediye Meclisinin 10/05/2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile satış 
yetkisi Bismil Belediyesi Encümenine verilmiştir. Encümen Kararıyla oluşturulan İmara açık 
aşağıdaki listede ada, parsel, yüzölçümleri belirtilen (Emsal:1,50, Hmax: 28:00 metre ve Konut  + 
Ticaret Alanı imarlı) taşınmaz malın tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede 
yazılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 
satışı yapılacaktır. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ 
MADDE 2: İsteklilerce ihale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Bismil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz 
Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 250,00 TL (ikiyüzellitürklirası) yatırılarak Mali 
Hizmetler Müdürlüğünden alınabilir. 

İHALE YERİ VE TARİHİ 
MADDE 3: İşin ihalesi 29.11.2018 Perşembe günü saat 10:30’da Bismil Belediyesi ihale 

Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ 
MADDE 4: İhaleye konu Tezekli Mahallesi 139 ada 4 nolu parselin Muhammen Bedeli 

4.968.750,00 TL (dörtmilyondokuzyüzaltmışsekizbinyediyüzellitürklirası) olup belirlenen bedel 
üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” uygulanmak suretiyle satışları yapılacaktır. 
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Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 
Kullanım 

Amacı 

Tezekli 139 4 15.000,00 m² 4.968.750,00 TL 149.062,50 TL 
Ticaret.- 

Konut Alanı 
 
5 -İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a. Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,    
b. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 
c. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 
d. Tüzel kişilerin mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, 

ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir 
belge. 

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

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

f. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 
teminat mektupları dışındaki teminatların İdarenin Bismil Halk Bankası Şubesi TR36 0001.2009 
3230 0013 0000 15 İBAN nolu hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

h. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan iş ortaklığı 
beyannamesi, (c), (d), (e) bentlerinde belirtilen belgeler ortaklığı oluşturan her ortak tarafından 
ayrı ayrı sunulacaktır.) 

i. Şartname ekinde yer alan teklif mektubu, 
j. İhale dokümanı satın alındığına dair belge, 
6 - İhaleye katılmak isteyenler taşınmaz satış şartnamesinde yazılı açıklamalara göre 

hazırladıkları tekliflerini/teklif zarflarını 29.11.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
10:30’de kadar Altıok Mah. Esnaf Cad. No: 1 21500 Bismil/DİYARBAKIR adresinde bulunan 
Bismil Belediyesine elden teslim edebileceği gibi posta yoluyla da gönderebilir. Postadaki 
gecikmeden dolayı İdareye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.  

7 - Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince, ihaleyi 
yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 9904/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüz İş Yeri Hekimi hizmet alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2018/576932 

1 - İdarenin; 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet 

Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 Çan/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin; 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüz İş Yeri Hekimi hizmet alımı işi 

açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

b) Teslim Yeri : ÇLİ Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale (kapalı zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 29.11.2018 14.00 

d) Dosya No : 991-KÇLİ/20180796 

4 - İhaleye ait dokümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 

Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 

7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) 

yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 29.11.2018 saat 14.00’e kadar ÇLİ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9760/1-1 
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TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesi 10855 ada, 1 parselde 

bulunan 1 adet Ticaret alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince 

yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

1 - İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 14.15’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 28/11/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama: 

Şeker/Kocasinan 10855 1 10.729,90 11.500.000,00 TL 345.000,00 TL Ticaret Alanı 

 9764/1-1 



Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Gültepe mahallesi, 13045 ada, 4 parselde 

bulunan 1937,13 m2’lik, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır. 

1 - İhale 28/11/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 28/11/2018 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

İlanen duyurulur. 
 

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Mevkii Ada Parsel M2 Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 

Gültepe 13045 4 1937,13 18.000.000,00 TL 540.000,00 TL 
Akaryakıt ve 

Servis İstasyonu 

 9765/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Tekirdağ Kapaklı Belediye Başkanlığından: 

 

SIRA 

NO 
MAHALLE ADA 

PARSE

L 

ALANI 

M² 
NİTELİĞİ 

MUHAMMEN 

BEDEL  

GEÇİÇİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

TARİHLERİ 

İHALE 

SAATLERİ 

İHALE 

TÜRÜ 

İHALE 

YERİ 

1 ATATÜRK 2096 3 1.471,65 ARSA 1.457.000 TL 43.710 TL 30.11.2018 08:30 Açık 
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2 ATATÜRK 2096 4 1.405,34 ARSA 1.392.000 TL 41.760 TL 30.11.2018 09:00 Açık 

3 ATATÜRK 2096 5 1.677,16 ARSA 1.661.000 TL 49.830 TL 30.11.2018 09:30 Açık 

4 ATATÜRK 2096 6 1.791,60 ARSA 1.774.000 TL 53.220 TL 30.11.2018 10:00 Açık 

5 ATATÜRK 2096 7 1.911,19 ARSA 1.893.000 TL 56.790 TL 30.11.2018 10:30 Açık 

6 ATATÜRK 2096 8 2.030,77 ARSA 2.011.000 TL 60.330 TL 30.11.2018 11:00 Açık 

7 ATATÜRK 2096 12 1.598,55 ARSA 1.583.000 TL 47.490 TL 30.11.2018 11:30 Açık 

8 ATATÜRK 2096 13 1.995,97 ARSA 1.977.000 TL 59.310 TL 30.11.2018 13:00 Açık 

9 ATATÜRK 2096 15 2.021,48 ARSA 2.002.000 TL 60.060 TL 30.11.2018 13:30 Açık 

10 ATATÜRK 2096 16 1.878,46 ARSA 1.860.000 TL 55.800 TL 30.11.2018 14:00 Açık 

11 ATATÜRK 2096 17 1.721,75 ARSA 1.705.000 TL 51.150 TL 30.11.2018 14:30 Açık 

12 ATATÜRK 2096 18 1.565,04 ARSA 1.550.000 TL 46.500 TL 30.11.2018 15:00 Açık 

13 ATATÜRK 2096 19 1.497,15 ARSA 1.483.000 TL 44.490 TL 30.11.2018 15:30 Açık 

14 ATATÜRK 2096 20 1.363,11 ARSA 1.350.000 TL 40.500 TL 30.11.2018 16:00 Açık 

15 ATATÜRK 2096 14 2.105,42 ARSA 2.085.000 TL 62.550 TL 30.11.2018 16:30 Kapalı 

 
MADDE 1 - Mülkiyeti belediyemize ait yukarıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel 

numarası, niteliği muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati belirtilen 15 adet 
taşınmazdan 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 
35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile, 15 sıra nolu taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun 
35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yukarıda listede belirtilen gün ve saate sıra ile ayrı ayrı 
Belediye Encümeni tarafından Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi Kapaklı 
Belediye Hizmet Binası 9.kat Toplantı Odasında yapılacak İhale ile satılacaktır. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır. 
Niteliği :  İmar durumu " Ticari Alan" şeklindedir.  
 Yükseklik En çok = Serbest , Emsal 1. 60'dır. 
İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Kapaklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 

öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde 
görülebilir ve şartnameyi; 100,00.-TL(yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler. 

MADDE 2 - İhale bedelinin % 30 'u peşin, geri kalanı 12 ay aylık eşit taksitlerle yıllık % 
4 vade farkı eklenerek ödenecektir. 

MADDE 3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler 
bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 

MADDE 4 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:  
1. İhaleyi yapan idarenin; 
a) İta amirleri, 
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 
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c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 
dahil) kan ve sıhri hısımları,  

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim 
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ 
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta 

tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin 
yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 

MADDE 6 - İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler 

şunlardır: 
a) Başvuru dilekçesi, 
b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi. (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.)  
c) Geçici Teminat makbuzu veya 2886 sayılı kanuna uygun Banka Teminat Mektubu , 
d) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için) 
e) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde 

alınmış ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için) 
f) Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi 
g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi 
h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, 
i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza 
beyannamesi veya imza sirküleri 

l) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

m) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

n) Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
o) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 
p) Şartname alındı makbuzu. 
r) Borcu yoktur belgesi.(Kapaklı Belediyesinden alınacak)  
s) Teklif Mektubu (Kapalı İhale Türünde Aranır) 
MADDE 7 - Taşınmaz ihalesine katılmak isteyenler yukarıda istenen belgelerle birlikte 

Tekirdağ ili Kapaklı İlçesi İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No: 4 - 6 Kapaklı adresinde 
bulunan Kapaklı Belediye Hizmet Binası 9.kat Toplantı Odası İhale Komisyonu Başkanlığına 
katılmak istedikleri ihale günü ve saatinde teslim etmeleri ve hazır bulunmaları gerekmektedir. 
Telgraf ve faks ile yapılacak müracatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kesinlikle kabul 
edilmeyecektir.  

İlan olunur. 9790/1-1 



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Menderes Belediye Başkanlığından: 
Taşınmaz Bilgileri. 
1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Görece Mahallesi Pirce 

mevkiinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi (a) 
bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek satışı 
yapılacaktır.  

SATILACAK GAYRİMENKUL: 
İli İZMİR İlçesi Menderes 

Mahalle-Mevkii Görece Mahallesi Pirce 
mevkii 

Cadde -no  

Ada 554 Parsel 1 

Pafta  yüzölçümü 1.625,18 m2 

Cinsi Tarla    
 

Muhammen Bedel Geçici Teminat  Şartname Bedeli 
2.600.288,00 TL  80.000,00.-TL 400,00.-TL 

2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve 
diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 21.11.2018 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat 10.05 ‘deqm Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı 
Teklif Usulü ile satılacaktır.  

3 - İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, 
İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-
TL ücret karşılığında satın alabilirler. 

4 - SON TEKLİF VERME SAATİ:9.30  
5 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: 
A) Gerçek kişiler için; 
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2) Noter tasdikli imza beyannamesi  
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı 

vekaletname,ve imza beyannamesi 
4) Tebligat için adres beyanı 
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge 
6) İkametgah sureti 
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)  
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)  
9) Terör örgütlerine,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 
B) Tüzel kişiler için: 
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret,Sanayi odası 

vb.) 
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi, imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 
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4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge 
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı) 
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )  
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İstekliler 21.11.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış 
olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 
Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu 
bulunmayacaktır  

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.  
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar.  
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
İlan olunur. 9871/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Menderes Belediye Başkanlığından: 
Taşınmaz Bilgileri. 
1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca-Büyükovacık 

mahallesinde bulunan gayrimenkul (tarlanın) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35’nci maddesi 
(a) bendinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü ile aynı kanunun 37. maddesine göre ihale edilerek 
satışı yapılacaktır.  

SATILACAK GAYRİMENKUL: 
İli İZMİR İlçesi Menderes 

Mahalle-Mevkii Bulgurca-Büyükovacık Cadde -no  

Ada 101 Parsel 1 

Pafta   yüzölçümü 51.000,59 m2 

Cinsi Tarla    
 

Muhammen Bedel Geçici Teminat  Şartname Bedeli 
5.100.059,00 TL  155.000,00.-TL 400,00.-TL 

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve 
diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Menderes Belediyesi’nce 21.11.2018 tarihine tesadüf eden 
çarşamba günü saat 10.00 ‘da Menderes Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak Kapalı Teklif 
Usulü ile satılacaktır.  
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3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme 
İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 400,00.-TL ücret 
karşılığında satın alabilirler. 

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:9.30  
5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER: 
A) Gerçek kişiler için; 
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2) Noter tasdikli imza beyannamesi  
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı 

vekaletname,ve imza beyannamesi 
4)Tebligat için adres beyanı 
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge 
6) İkametgah sureti 
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)  
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)  
9) Terör örgütlerine,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 
B) Tüzel kişiler için: 
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 
2) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret, Sanayi odası 

vb.) 
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 

vekaletnamesi,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı) 
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge 
5) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu 

gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı) 
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak) 
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak ) 
8) Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname 
Satış ihalesine teklif verecekler, içinde iç zarfın ve yukarıda istenen belgelerin bulunduğu 

dış zarfı en geç ihale günü saat 9.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır. 

İstekliler 21.11.2018 tarihinde saat: 09.30’a kadar Belediyemizin ilgili birimine ulaşmış 
olmak şartıyla,2886 sayılı kanunun 37. Maddesi ve şartname hükümlerine uygun olarak 
düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. 
Postalarda meydana gelen gecikmelerden Belediye Başkanlığının hiçbir sorumluluğu 
bulunmayacaktır  

Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.  
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir 

talepte bulunamazlar. Taşınmaz satış İhalesi üzerinde kalan yüklenici satış bedelinin %50’si peşin 
geri kalan kısmını 1 eşit taksitle ödeyecektir.  

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
İlan olunur. 9872/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin 24. ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara 

göre “Doçent” alınacaktır. 

Başvuru Belgeleri 

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 

4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve 

yayınları ile bunlara yapılan atıfları Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak 

Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 

ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ 

ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan 

başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. 

İlan olunur. 

 

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI 

Birim Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü 

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Doç. 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. 

Doktora çalışmasını medeni hukuk 

alanında tamamlamış olmak 

Doçentlik unvanını medeni hukuk bilim 

alanından almış olmak 

Medeni hukuk alanında çalışmalar 

yapmış/yapıyor olmak 

 9909/1-1 
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Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri 
alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

-Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter 
tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.12.2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar 
posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurular 03.12.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya 
posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate 
alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer 
tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Fakülte Bölüm/Program Öğretim 
Üyesi Alanı Ek 

Açıklama 
Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı 1 

Gazetecilik ve Medya Çalışmaları 
alanında Doçentlik derecesine 
sahip olmak. 

Doç.Dr. 

 9868/1-1 
—— • —— 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 23’üncü, 24 üncü ve 26 ıncı maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi 
alınacaktır. 

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde Profesör 
ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, 
Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul Bölüm 

Anabilim 
Dalı/Bilim 

Dalı/Program 

Uzmanlık 
Alanı/Aranılan 

Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

İç Hastalıkları AD Alanında 
Uzman Olmak 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları AD 

Alanında 
Uzman Olmak 

1 Dr. Öğr. 
Üyesi 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü 

Deri ve Zührevi 
Hastalıklar AD 

Alanında 
Doçent 

Unvanına Sahip 
Olmak 

1 Doç. Dr. 

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp 
Bilimleri 
Bölümü 

Göz Hastalıkları 
AD 

Alanında 
Doçent 

Unvanına Sahip 
Olmak 

1 Doç. Dr. 

İşletme ve Yönetim 
Bilimleri Fakültesi 

İnsan Kaynakları 
Bölümü 

- Yönetim ve 
Strateji 

Alanında 
Doçent 

Unvanına Sahip 
Olmak 

1 Doç. Dr. 

 9869/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 

adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna 28-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara’da 
yapılacak Giriş(Sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan 

şartları taşımak, 
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, 

işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, 

3- Giriş(Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihinden sonra doğanlar), 

4- ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı 
KPSSP 36” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (60 ıncı aday ile aynı puana sahip 
diğer adaylar da giriş sınavına alınır). 

5- Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinden YDS’den en az (C) düzeyinde 
puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip 
olmak. (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin http://osym.gov.tr internet adresinin 
“Duyurular” bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen 
sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN 
İSTENİLECEK BELGELER 

1-) Giriş(Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığımız 
(www.icisleri.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek belirtilecek tarihler arasında, istenilecek diğer 
belgeler ile birlikte aşağıdaki belgeleri ilgili sınav bürosuna elden teslim edeceklerdir. 

a) Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek 
doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu. 

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. 
c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da belgenin verildiği yer 

yükseköğretim kurumunca onaylı örneği ve fotokopisi 
ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı. 
d) YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç 

belgesinin aslı veya onaylı örneği. 
e) Özgeçmiş. 
2-) Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi sınav başvurusunun son günü 

dikkate alınarak hesaplanır. Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlik süresi beş yıldır. 
3-) Yukarıda istenilen belgelerin, aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla 

fotokopileri Bakanlığımızca tasdik edilecektir. 
SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan 2018 

yılı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 17-21 Aralık 
2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki 
aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. 
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2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 
bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 
almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 
şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 
edebilirler. 

3- Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra 
“Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen 
adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 
talebinde bulunamayacaklardır 

4- Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini 
gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik 
yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş 
Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

5- “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep 
Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 
adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim 
Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 
425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek 
için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 21 Aralık 2018 tarihi saat 16:00’a 
kadar talep edebilecektir. 

6- İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 21 
Aralık 2018 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı 
verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona 
erecektir. 

7- KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş(Sözlü) sınavına katılacak 
adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 25 Aralık 2018 tarihinde Bakanlığımız 
www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. 

8- KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme 
sonuç listesine itirazlar, 25-26 Aralık 2018 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav 
Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 26 
Aralık 2018 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz 
dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 

9- Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

10- KPSSP36 başarı puan sıralamasına göre Giriş(Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait 
kesin sonuç listesi, 03 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 
sitesinde ilan edilecektir. 

11- Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda istenilen belgeleri 14-15 
Ocak 2019 tarihlerinde hafta içi mesai saatleri içinde (09:00-18:00) ilgili sınav bürosuna elden 
teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim eden adaylara ilgili sınav bürosunca, Giriş(Sözlü) 
Sınavının günü, saati ve yerinin belirtildiği fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. İstenilen 
belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen adaylar Giriş(Sözlü) Sınavına 
alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 
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12- İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş(Sözlü) sınavına 
çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş(Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 17 Ocak 2019 tarihinden 
itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep 
Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav 
saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında 
fotoğraflı sınav kimlik belgeleri ile birlikte onaylı kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü 
belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar 
konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

13- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı 
Giriş(Sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, 
ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

14- Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla 
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş(Sözlü) Sınavı; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp 

özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve 
tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, 
genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan 
üzerinden değerlendirilmek suretiyle sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 
Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alanlar başarılı 

sayılır. Sözlü sınavda, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların 
sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanarak giriş 
sınavı kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. 

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren yedi gün içinde hafta içi (09:30 
17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun 
belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme 
sonucunda giriş sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulur ve sınav kurul kararı itirazda bulunan 
adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

Kesin olmayan ve kesinleşmiş başarı listeleri Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli 
resmi internet sitesinden ilan edilecektir. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Giriş (Sözlü) Sınavını kazananlar,  kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak 

suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, atama yapılacak kadro sayısının yarısını 
geçmemek üzere Giriş Sınav Kurulunca belirlenecek sayıda yedek olmak üzere açıklanır. 
Adayların kesin başarı puanının eşitliği halinde KPSSP36 puanı yüksek olan aday sıralamada 
üstte yer alır. Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız  www.icisleri.gov.tr 
adresli internet sitesinde duyurulacaktır. 

 9792/1-1 
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Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, 
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile 
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır. 

 

S. 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 9 5 

Mahalli İdareler, Mahalli 

İdareler (Zabıta), Yerel 

Yönetimler, Büro Yönetimi, 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 

Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, İnşaat, İnşaat 

Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi, 

Harita, Harita Kadastro/Harita 

ve Kadastro, Harita Teknikerliği 

ön lisans programından mezun 

olmak. 

Kadın / 

Erkek 
P93 

En Az 

60 

Puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 10 5 

Herhangi bir ön lisans 

programından mezun olmak. 

Kadın / 

Erkek 
P93 

En Az 

60 

Puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
G.İ.H. 11 5 

Ortaöğretim kurumlarının 

mesleki veya teknik 

bölümlerinden mezun olmak 

Kadın / 

Erkek 
P94 

En Az 

60 

Puan 

 
1 - BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.  
Başvuru Genel Şartları:  
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 

bulunmamak. 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

• Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca 
bulunmamak. 

Başvuru Özel Şartları:  

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş 
olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak. 

2 .657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına 

başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 

metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın 

yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. 

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

2 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  

Başvuru sırasında; 

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin 
edilebilecektir.)  

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi, 

c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 

ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak  üzere 
fotokopisi, 

d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı, 

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, 

(Kurumumuzdan temin edilebilecektir.) 
f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 

İbraz etmeleri gerekmektedir. 
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3 - BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer 

belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş 
günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 
(Çekmeköy Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No: 5 Çekmeköy /İstanbul) 
teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında 
bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır. 

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 
4 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL 

EDİLENLERİN İLANI:  
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik 

numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre 
yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir 
boş kadro sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere 
toplamda 75 kişi) sözlü sınava çağılacaktır. 

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
11.12.2018 tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. 
Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik 
bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" gönderilecektir. Bu belge 
sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır. 

Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

5 - SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da 

başlamak üzere; 
Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 

Çekmeköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün 
devam edecektir.  

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı 
olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava 
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını 
kaybetmiş sayılacaklardır.  
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Sınav Konuları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları 
d) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
6 - SINAV DEĞERLENDİRME  
Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 

15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 
puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. 

Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır. 
Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav 

puanı ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. 
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. 
Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için 

müktesep hak teşkil etmeyecektir. 
7 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl 

aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.  
Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde 

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 
8 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde 

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir 
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet sayfasında ilanından itibaren 

yedi (7) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. 
İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi (7) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak 
bilgi verilecektir. 

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

9 - DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları 
yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.  

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili 
makamlara suç duyurusunda bulunulur. 

İlan Olunur. 9842/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR: 

a) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

b) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında 

çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

başarılı olmak koşuluyla tezkiye varakası düzenlenecektir. Tezkiye varakası aynı zamanda 

yanında mesleki deneyim kazanma çalışması yapılan meslek mensubu tarafından online sistemi 

üzerinden de doldurulacaktır. 

c) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecek, 

tez değerlendirme sonuçları Oda tarafından sisteme işlenecek ve sınav başvuruları online sistemi 

üzerinden aşağıdaki şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

1- Online işlem merkezinden “SMM Sınav Başvurusu” menüsüne girilerek başvuru formu 

doldurulacak ve form doldurulurken hangi derslerden sınava girileceği işaretlenecektir. 

2- Başvurunun onaylanabilmesi için; 

• Tezkiye varakasının aslı, 

• Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, 

• Mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair Tamamlama Belgesi, 

07 Aralık 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü 

mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
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ç) Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 12 Aralık 2018 Çarşamba gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 17 Aralık 2018 Pazartesi gününe kadar duyurulacaktır. 

Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir. 

d) SMM sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Odanın belirlediği sınav ücretinin 31 

Aralık 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, yine aynı formda bulunan “Öde” butonu 

kullanılarak kredi kartı ile doğrudan ödenebileceği gibi; banka havalesi veya Oda muhasebesine 

de ödenebilecek ancak sistemden alınan kodla ödemenin yapıldığı Oda muhasebesinden teyit 

ettirilecektir. 

e) Sınav giriş belgesi, başvuru onaylandıktan sonra online işlem merkezinde başvuru 

yapılan ekrandan 11 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar çıktısı alınacaktır. 

f) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir. 

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER: 

a) Sınav günü: 12 Ocak 2019 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum 

yapılacaktır. 

b) Sınav başlama saati: 09.30 

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri 

için en çok altı konuda sınav yapılacaktır. 

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test 

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü 

fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 

(yirmi beş) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir 

sorunun değeri 4 (dört) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 

 9785/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri A. O. N41-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

06.11.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 9762/1-1 

—— • —— 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Düzeltme İlanı 

 
 9920/1-1 

—— • —— 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

 
 9929/1-1 

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

 
 9851/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/1/1-1 

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

 
 9852/2/1-1 

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

 
 9852/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/4/1-1 

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

 
 9852/5/1-1 

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

 
 9852/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/7/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/8/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/10/1-1 

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

 
 9852/11/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/12/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/13/1-1 

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

 
 9852/14/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/15/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/16/1-1 

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

 
 9852/17/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/18/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/19/1-1 

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

 
 9852/20/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/21/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/22/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/23/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/24/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/25/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/26/1-1 

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

 
 9852/27/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/28/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/29/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/30/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/31/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/32/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/33/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/34/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/35/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/36/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/37/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/38/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/39/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/40/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/41/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/42/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/43/1-1 

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

 
 9852/44/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/45/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/46/1-1 

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

 
 9852/47/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/48/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/49/1-1 

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

 
 9852/50/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/51/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/52/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/53/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/54/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/55/1-1 

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

 
 9852/56/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/57/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/58/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/59/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/60/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/61/1-1 

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

 
 9852/62/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/63/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/64/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/65/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/66/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/67/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/68/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/69/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/70/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/71/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/72/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/73/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/74/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/75/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/76/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/77/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/78/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/79/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/80/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/81/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/82/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/83/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

 
 9852/84/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
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 9852/85/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9873/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9873/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9886/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9887/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9889/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9890/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 8992/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9893/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9895/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9895/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9896/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9897/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9898/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9899/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9900/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9901/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9902/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9903/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9859/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9860/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9861/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9862/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9863/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 9864/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9865/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9866/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9867/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9880/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9881/1-1 

 



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9882/1-1 

 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9883/1-1 

  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9884/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9885/1-1 

  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9930/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9921/1-1 
  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9922/1-1 
  



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9923/1-1 
  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9924/1-1 
  



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9925/1-1 
  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9926/1-1 
  



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9927/1-1 
  



16 Kasım 2018 – Sayı : 30597 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9928/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektronik ve Yazılım Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

(Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/11/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-68, 69,

70, 71, 72 Sayılı Kararları

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/11/2018 Tarihli ve 8178 Sayılı Kararı

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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