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YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde
yer alan süreler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 22 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyuru-
nun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin He-
sap Teminat Mektubu standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin He-
sap Kefalet Senedi standart formundaki “yapılıp” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen
Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı
dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya ida-
reden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esas-
ların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate
alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak,
mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı veril-
mek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alına-
rak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin
niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içe-
ren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale
Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 45.3.1 inci madde-
sine bağlı (30) numaralı dipnotundaki ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak,
mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı veril-
mek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan
fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı madde-
sindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı
hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim
tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına
ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı dü-
zenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa
ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5’te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygula-
nacak Tip İdari Şartnamenin 46.3.1 inci maddesine bağlı (36) numaralı dipnotundaki ““Fiyat
farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan
nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                               8 Ağustos 2019 – Sayı : 30856



hesaplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı
hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu mad-
dede düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler
veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uza-
tılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı he-
saplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte
kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6’da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci
Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uy-
gulanacak Tip İdari Şartnamenin 50.3.1 inci maddesine bağlı (35) numaralı dipnotundaki ““Fi-
yat farkı hesaplanmayacaktır.” yazacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan
nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı he-
saplanması öngörülecek ise yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esasların “Fiyat farkı he-
saplanması öngörülmeyen işler” başlıklı maddesindeki hükümler dikkate alınarak bu maddede
düzenleme yapılacaktır.” ibaresi ““Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler
veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uza-
tılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı he-
saplanacaktır.” yazacaktır.” olarak, “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi ise “işin niteliğine ve işte
kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme”
olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 9.4 üncü maddesinde yer alan “günler” ibaresine bağlı olarak aşağıda yer alan (11.1)
numaralı dipnot, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 9.5. numaralı madde ek-
lenmiştir.

“11.1 Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili genelge dikkate alınabilir.”

“9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bu-
lunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bu-
lunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 11.2 nci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bağlı
olarak aşağıda yer alan (12.1) numaralı dipnot eklenmiş, aynı maddeye bağlı (13) numaralı
dipnotun son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başla-
mak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağ-
lanarak on beş 12.1 gün içinde ödenir.”

“12.1 Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise, ön-
görülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.”
“Hakediş raporları yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başla-
mak üzere İdarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağ-
lanarak on beş [Ödeme süresi için on beş günden farklı bir süre belirlenmesi öngörülüyor ise,
öngörülen süre “on beş” ifadesi yerine yazılır.] gün içinde ödenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 12.1 inci maddesinde yer alan “bir günde yapılması gereken iş tutarını” ibaresi “imalat-
ların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün
bazında yapılması gereken iş tutarlarını” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 14.2 nci maddesine bağlı (16) numaralı dipnotun (1) numaralı maddesinde yer alan “Fi-
yat farkı hesaplanmayacaktır.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, mücbir sebepler veya
idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplana-
caktır.” ibaresi eklenmiş, (1) numaralı maddenin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (2)
numaralı maddesinde yer alan “fiyat farkı düzenlemesi” ibaresi “işin niteliğine ve işte kullanılan
girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenleme” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 15 inci maddesine aşağıda yer alan alt maddeler ile bu alt maddelere bağlı dipnotlar ek-
lenmiştir.

“15.4……………………………………………17.1”
“17.1 (1) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımları var ise

aşağıdaki metne yer verilecektir.
“15.4. Yüklenici aşağıdaki iş kısımlarını bizzat kendisi yapacak olup, bu kısımlar alt

yükleniciye yaptırılamaz.
……………..
……………..
……………..”
(2) İdarece bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen iş kısımlarının bulunmaması

durumunda, madde metnine “15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”
“15.5……………………………………………17.2”
“17.2 (1) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer ve-

rilen oranlardan farklı oranlar belirlenmesi durumunda, alt yüklenicilere yaptırılacak işler için
belirlenen oranlara aşağıdaki metinde yer verilecektir.

“15.5. Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli söz-
leşme bedelinin % ..’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme be-
delinin %..’sini geçemez.”

(2) İdare tarafından Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20 nci maddesinde yer verilen
oranlardan farklı oranlar belirlenmemesi durumunda, madde metnine “15.5. Bu madde boş bı-
rakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 17.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan alt madde ile bu alt maddeye
bağlı dipnot eklenmiştir.

“17.1.1…….18.1”
“18.1 (1) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, ida-

rece sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer ve-
rilecek ve sigorta kapsamından çıkartılacak riskler belirtilecektir.

“17.1.1 Aşağıdaki risk/riskler sigorta kapsamına dahil değildir.
………”
(2) Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde, idarece

sigorta kapsamında değişiklik yapılmasının öngörülmemesi halinde madde metnine “17.1.1.
Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”
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MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 23.2 nci maddesinde yer alan “teknik personeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “idareye
süresinde bildirmediği veya” ibaresi ile madde sonuna aşağıda yer alan cümle eklenmiş, 23.4 üncü
maddesine aşağıda yer alan alt madde ile bu alt maddeye bağlı (21.1) numaralı dipnot eklenmiş,
23.6 ncı maddeye bağlı (21.1) numaralı dipnotun numarası (21.2) olarak değiştirilmiştir.
“Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine ge-
tirmemesi halinde de uygulanır.”

“23.4.1………21.1”
“21.1(1) Yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve

ekipmanın iş yerinde bulundurulmaması halinde ceza öngörülüyor ise aşağıdaki metne yer ve-
rilecektir.

“Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş ba-
şında bulundurmadığı takdirde;

1- ...(Cinsi, çeşidi ve kapasitesi)..... için..... TL/Gün,
2- ............................için.............................. TL/Gün,
3- …
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı

çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.”
(2) Yüklenici tarafından iş yerinde bulundurulması gereken makine, teçhizat ve ekip-

manın iş yerinde bulundurulmaması halinde ceza öngörülmüyor ise madde metnine “23.4.1.
Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 25.1 inci ve 25.2 nci maddelerinde yer alan “Yüklenicinin” ibaresi “Yüklenici” olarak
değiştirilmiş, 25.2 nci madde ile bu maddeye bağlı (22) numaralı dipnotta yer alan “gecikilen
her gün için” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk” ibaresi, aynı maddeye bağlı (23) numaralı
dipnotta yer alan “kısmın” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ilk sözleşme” ibareleri ve 25.6 ncı
maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan madde eklenmiştir.

“25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek ce-
zaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza
tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak
cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye
gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hü-
kümlere göre tasfiye edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 28 inci maddesinin başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere
ait birim fiyat tespiti” olarak değiştirilmiş, 28.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıda
yer alan 28.1.1 numaralı alt madde ile bu alt maddeye bağlı (24) numaralı dipnot eklenmiş,
28.2 nci maddeye bağlı (24) numaralı dipnotun numarası (24.1) olarak değiştirilmiş, aynı dip-
notta yer alan “Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi” ibareleri “Her-
hangi” olarak değiştirilmiş ve “F = İş kaleminin” ibarelerinden sonra gelen “sözleşme” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

“28.1.1………………………………………… 24”
“24 (1) Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulun-

mayan yeni iş kalemi yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yeni iş kaleminin birim fiyatının
tespitine yönelik belirlenecek analizde sabit bir kâr ve genel gider oranının kullanılması öngö-
rülür ise bu orana aşağıdaki madde metninde yer verilecektir.
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“28.1.1. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın tespit edilmesi gerektiği
durumlarda Genel Şartname’nin 22 nci maddesine göre belirlenecek analizde kâr ve genel gider
oranı % … olarak alınır.”

(2) Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunma-
yan yeni iş kalemi yaptırılmasına gerek duyulduğunda, bu yeni iş kaleminin birim fiyatının
tespitine yönelik belirlenecek analizde sabit bir kâr ve genel gider oranının kullanılması öngö-
rülmüyor ise madde metnine “28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleş-
menin 30 uncu maddesine bağlı (25) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25 (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki gibi düzen-
lenecektir:
Madde 30-Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar
teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici
kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamam-
lanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı öde-
nen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek su-
retiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hake-
dişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı
bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde
ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye
ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden gün-
celleştirilmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesin-
tiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye
ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
(2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metni, aşağıdaki gibi düzenlenecektir:
Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince
gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı
denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye
mecburdur.
30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalat-
lara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından
onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi
durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin
hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. İşin devamı sırasında yükleni-
cinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare
hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan temi-
natlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki gibi düzenlenecektir:
Madde 30- İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması ve geçici kabul noksanları
30.1. Yüklenici, işin birim fiyat teklif alınan kısımlarının kesin hesaplarının zamanında tamam-
lanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem
imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış,
ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mek-
tubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez.
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Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş
imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tu-
tarlar ödenmez. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında
teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin
hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
30.2. İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan kısmında, geçici kabul noksanları için dü-
zenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat
mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici
kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay
tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme ta-
rihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat
mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık
gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay ta-
rihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını mü-
teakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tu-
tar, sözleşme tarihinden itibaren endeks üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir. İşin de-
vamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu ver-
mesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için
alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iş kalemlerini/gruplarını,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “imalatların niteliğini, teknik özelliğini ve yapım sürelerini esas alarak”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Genel Şartnamede yer alan belgeler idarece elektronik ortamda düzenlenerek
sözleşmeye ilişkin işlemler elektronik ortamda takip edilebilir.

(4) İdare, sözleşme sürecine ilişkin bilgileri Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre EKAP’a kaydeder.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Yüklenicinin sözleşmede yer teslimi için belirlenmiş olan süre içinde işyerinin teslimi için
hazır bulunmaması halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınarak işin süresinin
başladığı yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını
gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıda
yer alan cümle eklenmiştir.
“Uygulama projelerinde değişiklik yapılması, 22 nci maddede yer alan esaslar göz önünde bu-
lundurularak hesaplanacak bedel karşılığında, yükleniciden de istenebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıda yer alan cümleler eklenmiştir.
“Ancak, bedelsiz olarak yapılan bina ve/veya barakalar sözleşmede bu yönde düzenleme ya-
pılmış olması şartıyla yüklenici tarafından işin bitiminde bedelsiz kaldırılır. Aksi takdirde, idare
yüklenici nam ve hesabına bina ve/veya barakaları kaldırtmaya yetkilidir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 17 nci maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(1) Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece ve-
rilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım
sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.
Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama
gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş
gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş
programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bi-
tirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u ora-
nında ceza uygulanır.”

“(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek
dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı
dönemde çalışılması, yeni fiyat tespiti yapılması gibi durumlarda ve idarece gerekli görülmesi
kaydıyla yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde re-
vize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır. Revize iş programının sü-
resinde teslim edilmemesi veya sunulan iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda
birinci fıkradaki hükümler uygulanır.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 19 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yüklenici, sözleşmesine göre işyerinde bulundurulması istenen teknik personelin
isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Tek-
nik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on gün içerisinde
İdareye sunmak zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra
kabul edip etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde
herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel ka-
bul edilmiş sayılır. Teknik personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birinin idareye süresinde
sunulmaması halinde, söz konusu personelin iş başında bulundurulmadığı kabul edilerek, ve-
rilen sürenin bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir tek-
nik personel için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

“(7) Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi,
idare tarafından önceden kabul edilmiş personelin değiştirilmesinin talep edilmesi ya da teknik
personelin işten ayrılması hallerinde, söz konusu teknik personel yerine yeni bir teknik personel
bildirilmesi için Yükleniciye on gün süre verilir. Yüklenicinin bu süre içerisinde yeni teknik
personele ait bilgi ve belgelerden herhangi birini idareye sunmaması halinde, verilen sürenin
bitiminden sonra başlamak üzere usulüne uygun olarak bildirilmeyen her bir teknik personel
için sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin
sonuna aşağıdaki onbirinci fıkra eklenmiştir.

“(1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
ihale dışı bırakılacak olanlar, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar, 58 inci
maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci
alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sa-
yılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar alt yüklenici
olamazlar. Ayrıca ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile işin
ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt yüklenici olamazlar. Yüklenicinin ortak girişim olması
halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.”
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“(3) İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan
sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi
durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme be-
delinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin
%50’sini geçemez. İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere öde-
me yapılabilir.”

“(11) Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grup-
ları Listesindeki BII/BIII grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak
ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında olması gerekir. Ayrıca, BII/BIII grubu işlerde, sözleş-
meye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükle-
niciye yaptırılamaz.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapım işlerinde,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “İşin tamamı ifadesinden
ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna
aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“(6) Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin
yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal sınırlar içe-
risinde olup olmadığının tespiti için, iş artışının uygulandığı aya ait rayiçler/fiyatlar üzerinden
22 nci maddeye göre belirlenen yeni birim fiyat ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin
Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek ihale tarihi itibarıyla hesap-
lanır. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup ol-
madığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksleri oranı esas alınır.

(7) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş eksilişinin gerekli
olduğu durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrul-
tusunda hesaplanır.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 22 nci maddesinin başlığı “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin
fiyatının tespiti”, birinci fıkrasında yer alan “edilen yeni birim fiyatlar üzerinden” ibaresi “edilir.
Bu şekilde hesaplanacak ilave işlerin bedelleri; birim fiyat sözleşmelerde yeni birim fiyatlar
üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde ise yeni birim fiyatlar üzerinden hesap-
lanacak artış tutarına göre belirlenecek ilerleme yüzdeleri esas alınarak” olarak değiştirilmiş,
ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ekinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya aşırı dü-
şük teklif açıklaması kapsamında” ibaresi eklenmiş, (a) ve (b) bentlerinde yer alan “analizlerle
kıyaslanarak bulunacak” ibaresi “analizler dikkate alınarak oluşturulacak”, (c) bendinde yer
alan “analizleriyle kıyaslanarak bulunacak” ibaresi “analizleri dikkate alınarak oluşturulacak”
olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ekinde” ibaresinden sonra gelmek
üzere “veya aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında”, dördüncü fıkrasında yer alan “ise,” iba-
resinden sonra gelmek üzere “fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmaksızın,” ibaresi eklen-
miş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık Kuruluna” ibaresi “Yüksek Fen Kurulunca be-
lirlenen usul ve esaslara uygun olarak anılan Kurula”, “Bayındırlık Kurulu” ve “Bayındırlık
Kurulunun” ibaresi “Yüksek Fen Kurulu” olarak, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddenin sonuna aşağıda yer alan yedinci fıkra eklenmiştir.
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“(5) İkinci fıkraya göre yeni fiyatın hesabında, yeni tespit edilecek iş kaleminin anali-
zinde yer alan girdilere ait miktarların varsa rayiçlere ve genel giderlere tesiri dikkate alınır.
Bu itibarla, sözleşmede yeni birim fiyat analizleri için önceden belirlenmiş bir kâr ve genel gi-
der oranı var ise bu oran dikkate alınarak yeni birim fiyat hesabı sonuçlandırılır. Sözleşmede
bu konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10
oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı
oranda genel gider eklenir. Ayrıca, yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik
gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu madde kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat;
yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı
iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aş-
mamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim
fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni
iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş
kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçe-
mez.”

“(7) 12 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı
olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının
hesaplanmasında, bu maddede yer alan yeni fiyatın tespitine ilişkin hükümler uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “söz konusu” ibaresi “teminat süresi dışın-
daki” olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Teminat süresinde, idarece asgari on gün süre verilerek ihtar edilmesine karşın
yüklenicinin birinci fıkra kapsamındaki bakım ve düzeltme sorumluluğunu yerine getirmemesi
halinde, verilen sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük ge-
cikme cezası olarak yazılan miktarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme
otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve aksaklıklar
yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşin veya kısmi kabul öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen
bitim tarihinde veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp
geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde ön-
görülen günlük gecikme cezası uygulanır. Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil
yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında
geçen süredir. Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre; 4735 sayılı Kanunun
22 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate alı-
narak belirlenir. Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun
olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “idarenin isteği halinde,” iba-
resi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
fıkranın sonuna aşağıda yer alan (ğ) bendi eklenmiştir.

“f) Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan tutara
idarece ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan
miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile
kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından im-
zalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra
otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre
belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.”
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“ğ) İdarece gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere geçici kabulden
sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş raporu düzenlenebilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 40 ıncı maddesinin onbirinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “tasfiye” ibaresi “tahsil”
olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“(12) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle feshedilmesi
halinde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, idarenin en az on beş
gün süreli ihtarına rağmen ödenmemesi halinde borç kesin teminattan karşılanır, teminatın ye-
terli olmaması halinde ise genel hükümlere göre tahsil edilir. Yüklenicinin alacaklı durumda
olması halinde, alacak hesap kesme hakedişi ile yükleniciye ödenir.

(13) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi ha-
linde; yapılan kesin hesap sonucunda yüklenici borçlu durumda ise, bu borcun ayrıca genel
hükümlere göre tahsil edilmesi gerekir. Yüklenicinin alacaklı durumda olması halinde ise, söz-
leşmenin feshinden dolayı ortaya çıkan zarar mahsup edildikten sonra, varsa yüklenicinin ala-
cağı ödenir.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Geçici kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene
ve Kabul Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.”, ikinci
fıkrasının (b) bendinin sonuna “Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 nci mad-
desinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi için, yapı denetim
görevlisinin belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli ve nedenleri
açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası süre uza-
tımları dahil işin bitmesi gereken tarihi takip eden günden başlamak üzere uygulanır. Belirlenen
sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi
tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.” cümleleri eklenmiş, üçüncü fıkrasının ilk
cümlesinde yer alan “iki” ibaresi “işin niteliğine uygun sayıda teknik” olarak değiştirilmiş,
aynı fıkranın son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yüklenicinin yaptığı işin, süresinde” iba-
resinden sonra gelmek üzere “(varsa süre uzatımları da dahil)” ibaresi, aynı fıkrada yer alan
“işin geçici kabul” ibaresinden sonra gelmek üzere “itibar” ibaresi eklenmiş, onikinci fıkrasının
ilk cümlesinde yer alan “bedel” ibaresi “nefaset bedeli” olarak değiştirilmiş, aynı cümlenin de-
vamına “Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin yüzde beş oranının hesabında dikkate
alınmaz.” cümlesi eklenmiş, onüçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “ihtiyaç görülmesi
durumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli
bölümler için” ibaresi eklenmiştir.

“a) Kabul komisyonu işi kabule uygun bulmadığı takdirde, mevcut durumu ve işin ka-
bule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık bitim tarihini bir tutanakla tespit eder ve idareye
bildirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır. Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca kusur ve eksiklerin giderilmesi
için, kabul komisyonunun belirttiği yaklaşık bitim tarihi de dikkate alınarak, en az on gün süreli
ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarda bulunulur ve sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası
işin varsa süre uzatımları da dahil sözleşmesine göre bitmesi gereken tarihi takip eden günden
başlamak üzere uygulanır. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın,
işin son durumu idarece görevlendirilen işin niteliğine uygun sayıda teknik eleman tarafından
düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.”

“b) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve
eksiklikler tespit ederse; geçici kabul tutanağını tanzim ederek gördüğü kusur ve eksikliklerin
ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tutanakta
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belirtir. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu,
yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir. Ek-
sikliklerin giderilmesi halinde geçici kabul tutanağı onaylanır. Kabul komisyonunun tespit
ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden
sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme
cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır. Ancak gecikme otuz günü
geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici
nam ve hesabına giderilebilir. Bu durumda kabul tutanağı eksikliklerin giderilmesinden sonra
idarece işleme konularak onaylanır ve bu tarih kabul tarihi olarak dikkate alınır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde te-
minat süresi bu kusur ve eksikliklerin tamamlanması üzerine geçici kabul tutanağının onay-
landığı tarihten itibaren başlar.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasında
yer alan “gerektiği” ibaresi “gerektirdiği, birinci fıkrada tanımlanan periyodik bakım dışındaki,”
olarak değiştirilmiştir.
“Bu çerçevede, yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma
hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve ge-
rekli hallerde malzeme/parça değişimi yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleni-
ciye aittir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yüklenicinin belirlenen tarihte kesin kabul başvurusunda bulunmaması halinde idarece re’sen
kesin kabul işlemlerine başlanabilir. Kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yö-
netmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki esaslara göre yürütülür.”

“(5) İnceleme sonucunda,
a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapılmasına engel

olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Kusur ve eksiklikler
tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde
tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir. Kesin ka-
bul tutanağı, kusur ve eksikliklerin tamamlandığının yapı denetim görevlisi veya idarece gö-
revlendirilen teknik personel ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu
tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

b) İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen
kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi
yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir.
İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükle-
niciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde
kabul işlemi sonuçlandırılır.”

“(6) Kabul komisyonunun beşinci fıkranın (a) bendine göre tespit ettiği eksiklikler, be-
lirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra, işin beşinci fık-
ranın (b) bendine göre kesin kabule uygun olmadığının tespiti halinde ise tanzim edilen tuta-
nağın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her
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gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük
ceza uygulanır ve beşinci fıkranın (a) bendindeki durum için kesin kabul tutanağı onay tarihi
kusur ve eksikliklerin giderildiği tarihe ertelenir. Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uy-
gulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına
giderilebilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “ilk ihaledeki şartların” iba-
resinden sonra gelmek üzere “devir tarihi itibarıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-
sinin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi; söz-
leşme” ibaresi “Sözleşme” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ek-
lenmiş, aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yapılır” ibaresi “tasfiye edilir” olarak
değiştirilmiş, onyedinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “yapılır.” ibaresi “yapılarak yükle-
niciden ayrıca tahsil edilir.” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ondokuzuncu fıkra ek-
lenmiştir.
“Yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle yapılan iş miktarının iş programının geri-
sinde kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin fen ve sanat kuralları çerçe-
vesinde mümkün olmadığı hallerde sözleşmede yer alan iş bitim tarihi beklenilmeden sözleşme
(a) bendine göre feshedilebilir. (b) bendinde yer alan “sözleşmenin uygulanması” ibaresinden
sözleşmenin imzalandığı tarih ile kesin kabul tarihi arasındaki süreç anlaşılır.”

“(10) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi ha-
linde kesin teminat;

a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Teminat mektubu ise tahsil edilerek,
c) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ise paraya

çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir.”
“(19) Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi ha-

linde;
a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun

tahsilinin,
b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği ta-

rihe kadar güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin,
c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,
genel hükümlere göre yapılması gerekir.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel Şartname-

sinin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, sözleşmenin feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı bir
yenileme sözleşmesi yapılması ve ilk sözleşme kapsamında alınan kesin teminatın gelir kay-
dedilmemesi gerekir. İflas durumunda, 30 günlük sürenin başlangıç tarihi pilot/koordinatör or-
tağın iflas karar tarihidir.”

MADDE 40 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 41 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2009 27277

2- 8/9/2009 27343

3- 4/3/2010 27511

4- 2/4/2010 27540

5- 26/6/2010 27623

6- 16/3/2011 27876

7- 16/7/2011 27996

8- 30/7/2011 28010

9- 2/10/2011 28072

10- 13/8/2012 28383

11- 13/4/2013 28617

12- 24/9/2013 28775

13- 28/11/2013 28835

14- 7/6/2014 29023

15- 12/6/2015 29384

16- 27/6/2015 29399

17- 27/4/2016 29696

18- 29/11/2016 29903

19- 25/1/2017 29959

20- 29/6/2017 30109

21- 13/12/2017 30269

22- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

23- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

24- 13/8/2018 30508

25- 16/3/2019 30716

26- 13/6/2019 30800
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Kamu İhale Kurumundan:
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sözleşmesinde taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli
bölümleri için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapıl-
ması öngörülmemekle birlikte, işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu ne-
denlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler
için bu Yönetmeliğe uygun olarak kısmi geçici kabul veya kabuller yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğ-

renme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yö-
netim 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: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/3/2009 27159 (Mükerrer)
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan, sektörel

ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen, kısa ve uzun vadeli, teori ve uygulamaya dayalı ekono-
mik, sosyal ve kültürel kalkınmaya katkı verecek nitelikli insan kaynağı kazandırmak için eği-
tim programları düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuru-
luşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan iş birliğini geliştirerek, sürdürülebilir eğitim ve geli-
şime katkıda bulunmak amacıyla bilinen ve yeni geliştirilecek (görsel, işitsel, uzaktan veya
doğrudan) eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, yurt içi ve
yurt dışı kişi ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) İhtiyaç duyulan konularda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim prog-

ramları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faali-
yetlere ortak olmak, bu tür faaliyetleri düzenleyen ulusal ve uluslararası kurum veya kuruluşlara
planlama, uygulama, raporlama ve benzeri her türlü alanda danışmanlık hizmetleri vermek.

b) Farklı sektörlerde yer alan çalışanlara yönelik meslek içi, kapasite gelişimi, personel
temin, personel branş değişikliği gibi eğitim programları düzenlemek, planlamak, uygulamak
ve yürütmek. 

c) Hayat boyu öğrenme ile sınırlı kalmamak üzere diğer alanlarda araştırma ve incele-
me, proje yapmak/yaptırmak, Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, dershane ve diğer eğitim
imkânlarından yararlanmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği
yapmak.

d) Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü programları hariç diğer eğitim verilen ve
araştırma yapılan tüm alanlarda, Üniversitenin ve diğer kamu ve özel kişi, kurum ve kuruluş-
ların hizmet içi eğitim ve mesleki eğitim taleplerini karşılamak adına çalışmalar yapmak.

e) Kamu ve özel sektör ile üniversitenin ihtiyacı olan her türlü bilimsel araştırma, saha
araştırması, ölçme değerlendirme ve benzeri alanlarda projeler yazmak, yapmak, uygulamak,
raporlamak, proje ortaklıkları geliştirmek amacıyla iş birliği yapmak.

f) Nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika, yeterlilik ve benzeri programları düzen-
lemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları sunmak, yapmak, ge-
lişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve bu yönde
bilgi ve becerilerin kazandırılması için genel katılıma açık, kısa ve uzun süreli kurslar ve prog-
ramlar düzenlemek.

g) Farklı sektörlerde yer alan çalışanlara yönelik meslek içi eğitim programları hazır-
lamak ve yürütmek, kurslar, sertifika programları, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları
ve çalışmalar düzenlemek.

ğ) Dijital mecralar üzerinden çeşitli ilgi ve meslek gruplarına yönelik elektronik ve
uzaktan eğitim programları düzenlemek ve sürdürmek.

h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre danış-
manlık, bilirkişilik ve benzeri nitelikte faaliyetlerde bulunmak.

ı) Hayat boyu öğrenme kapsamında, yetenekleri geliştirmeye yönelik faaliyetler, kültür,
spor ve sanat etkinlikleri, doğal yaşamı korumaya yönelik etkinlikler, zararlı alışkanlıklarla sa-
vaş ve benzeri konularda çalışmalar gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları
ve çalışmalar düzenlemek.
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i) Ulusal ve uluslararası düzeyde bir elektronik ağ kurarak, araştırma yapmaya elverişli
kaynak ve veri oluşturmak ve Merkez adına süreli yayın hazırlayarak yayımlamak.

j) Hayat boyu eğitim ve araştırma-geliştirme ile ilgili olarak Rektör ya da Üniversite
Senatosu tarafından önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi
müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona
erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında
bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama
süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür; faaliyetlerin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür; Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez ça-
lışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Müdürün önerisi

üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görev-
lendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
yenileri Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu; Müdür tarafından su-
nulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmakla gö-
revlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına ya da Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi

üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rek-

törü yürütür.
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TEBLİĞLER

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/1)

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde

yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İLİ İLÇESİ ESKİ SINIFI YENİ SINIFI

AĞRI Hamur 4 6

AĞRI Taşlıçay 4 6

ANKARA Ayaş 4 3

ARDAHAN Damal 4 6

ARDAHAN Çıldır 4 6

ARDAHAN Posof 4 6

BİNGÖL Kiğı 4 6

BİNGÖL Adaklı 4 6

ERZURUM Tekman 4 6

ERZURUM Şenkaya 4 6

IĞDIR Aralık 4 6

IĞDIR Karakoyunlu 4 6

KARS Susuz 4 6

KARS Digor 4 6

MUŞ Hasköy 4 6

SİİRT Tillo 4 6

TUNCELİ Pertek 4 6

VAN Bahçesaray 4 6

ADANA Aladağ 5 6

AKSARAY Eskil 5 4

TRABZON Dernekpazarı 5 6”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İhale Genel Tebliğinin 42.4 üncü maddesinde yer alan “önce ölmesi” ibaresinden sonra gelmek

üzere “veya iflası” ibaresi, aynı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 42.5. numaralı madde

eklenmiştir.

“42.5. Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi pilot veya koordinatör

ortak tarafından iş deneyimini tevsiken sunulan iş deneyim belgesi sahibi ortağın, sözleşmenin

yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda;

a) İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağla-

yan iş deneyim belgesi sunulması durumunda sözleşmeye devam edilebilir.

b) İlgili ortak (pilot veya koordinatör) tarafından kendisine ait yeterlik koşulunu sağla-

yan iş deneyim belgesi sunulamaz ise diğer ortaklarca yeterlik koşulunu sağlayan iş deneyim

belgesi sunulması ve idarenin uygun görmesi halinde, teminat dâhil o iş için pilot veya koor-

dinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek

işe devam edilebilir.

c) İlgili ortak tarafından (pilot veya koordinatör) kendisine ait yeterlik koşulunu sağla-

yan iş deneyim belgesi sunulamaması veya diğer ortaklar tarafından yeterlik koşulunu sağlayan

iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hü-

kümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatlar iade edilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 48.1 inci maddesinde yer alan “yer tesliminin yapıldığı ta-

rihten itibaren beş gün” ibaresi “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan süreler” olarak de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 51.1 inci maddesinde yer alan “Bayındırlık ve İskan Ba-

kanlığı’nın 07/07/1982 tarih ve B-01/İh.İş.Md.Gr.3/99-2/101156-B sayı ile yayımladığı” ibaresi

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürürlükteki ilgili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 52.1 inci maddesinde yer alan “Yapım işlerine ait tip söz-

leşmenin “İş kalemi miktarının değişmesi” başlıklı 29 uncu maddesine göre teklif birim fiyat

sözleşmelerde iş kalemi miktarının değişmesi halinde; sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde

yer alan her hangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında” ibaresi “Birim fiyatlı iş-

lerde herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan

iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede

belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat

oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 53 üncü maddesinin sonuna aşağıda yer alan 53.5. ve 53.6.
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numaralı maddeler eklenmiştir.

“53.5. Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan

işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; 

a) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin

bulunması halinde, anılan Şartname maddesi uyarınca hesaplanan yeni birim fiyat (YBF); yük-

lenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın (BİTBF), idarece

aynı iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata (BİHBF)

oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak

hesaplanan birim fiyatın (BF) çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Bu itibarla,

nihai olarak yeni iş kaleminin birim fiyatının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

YBF: Yeni iş kaleminin birim fiyatı

BF: Resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil)

hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat 

BİTBF: Yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyat

BİHBF: İdarece yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemi için resmi analiz ve ra-

yiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyat

Örnek olarak, yeni birim fiyat hesaplanan bir işte; yüklenici tarafından yeni iş kalemine

benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın 80 TL, idarece aynı iş kalemi için

resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın 100 TL, resmi analiz ve rayiçler

de kullanılarak hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyatın 120 TL olduğu bir durumda yeni

iş kalemine ait birim fiyatın tespiti yukarıdaki formül kullanılarak aşağıdaki şekilde yapılır.

Bu durumda Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi uyarınca yeni iş kale-

mine ait birim fiyatın 105 TL olarak hesaplanması halinde, bu tutar, 96 TL’den büyük olduğu

için yeni iş kalemine ait birim fiyat nihai olarak 96 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödeme-

lerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır. 

Öte yandan aynı örnek için yeni iş kalemine ait birim fiyatın 85 TL olarak hesaplanmış

olması halinde ise; bu tutar, 96 TL’den küçük olduğu için yeni iş kalemine ait birim fiyat 85

TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır. 

b) Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin
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bulunmaması halinde, yeni birim fiyat (YBF); yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de

kullanılarak hesaplanan birim fiyatın (BF) %90’ını geçemez. Bu itibarla, nihai olarak yeni iş

kaleminin birim fiyatının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır.

Örnek olarak, resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan yeni iş kalemine ait

birim fiyatın 120 TL olduğu bir durumda yeni iş kalemine ait birim fiyatın tespiti yukarıdaki

formül kullanılarak aşağıdaki şekilde yapılır.

Bu durumda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesi uyarınca yeni iş kale-

mine ait birim fiyatın 110 TL olarak hesaplanması halinde, bu tutar, 108 TL’den büyük olduğu

için yeni iş kalemine ait birim fiyat nihai olarak 108 TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödeme-

lerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır.

Öte yandan aynı örnek için yeni iş kalemine ait birim fiyatın 100 TL olarak hesaplanmış

olması halinde ise; bu tutar, 108 TL’den küçük olduğu için yeni iş kalemine ait birim fiyat 100

TL olarak belirlenmeli ve hakediş ödemelerinde bu birim fiyat dikkate alınmalıdır.

53.6. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin son fıkrasında; Yapım İşle-

rinde Benzer İş Grupları Tebliğinin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesindeki BII/BIII

grubu işlerde, alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu olarak ayrılabilir nitelikteki işler

kapsamında olması gerektiği düzenlenmiştir. Bu itibarla, alt yükleniciye yaptırılacak işlerin

sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı, müşterek tesisat, elektrik tesisatı, asansör te-

sisatı, mekanik tesisat, beton/kalıp işleri, sıva boya gibi ince işler, demir işleri, kazı/dolgu işleri,

peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması gerekir. Anılan Şartnamenin aynı

maddesinde; BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan

kısımlarının da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamayacağı düzenlenmiştir. Buna göre,

örneğin, birden fazla bina inşaatı (blok) içeren bir toplu konut projesinde bloklardan biri te-

melden çatıya kadar kaba ve ince işleri ile birlikte bir bütün olarak tek bir alt yükleniciye yap-

tırılamayacaktır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği

tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun

yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

8 Ağustos 2019 – Sayı : 30856                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/8/2009 27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 30/7/2010 27657

3- 29/12/2010 27800 (6. Mükerrer)

4- 9/2/2011 27841

5- 20/4/2011 27911

6- 20/8/2011 28031

7- 15/7/2012 28354

8- 13/8/2012 28383

9- 13/4/2013 28617

10- 23/8/2013 28744

11- 24/9/2013 28775

12- 28/11/2013 28835

13- 25/12/2013 28862

14- 7/6/2014 29023

15- 16/8/2014 29090

16- 25/10/2014 29156

17- 12/6/2015 29384

18- 27/6/2015 29399

19- 28/7/2015 29428

20- 27/4/2016 29696

21- 27/5/2016 29724 (Mükerrer)

22- 29/11/2016 29903

23- 25/1/2017 29959

24- 4/3/2017 29997

25- 29/6/2017 30109

26- 6/2/2018 30324

27- 31/3/2018 30377

28- 19/6/2018 30453 (Mükerrer)

29- 20/11/2018 30601

30- 16/3/2019 30716

31- 13/6/2019 30800
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6822 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6823 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6826 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6827 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6828 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6831 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6830 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6832 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6833 

—— • —— 

Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6834 
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Yayladağı Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6825 

—— • —— 

Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6987 
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Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6813 

—— • —— 

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6814 

—— • —— 

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6815 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ, HARFİYATIN NAKLİYESİ, TESVİYESİ, 

SEDDELERİN GENİŞLETİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çamur Havuzlarının Temizlenmesi, Harfiyatın Nakliyesi, Tesviyesi, Seddelerin 

Genişletilmesi ve Sıkıştırılması İşi. T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/373003 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Yaşar Kemal Cad. 5. Km AĞRI 

b) Telefon ve faks numarası : 0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ve 2 Nolu çamur havuzlarının yaklaşık 9806,51 m3 

Hafriyatın temizlenmesi ve 350 mt mesafedeki döküm 

yerine boşaltılması. 

  - 3 Nolu Havuzda Tabanında Herhangi bir Kazı 

Yapılmayacak Mevcut Tabanda Bulunan Toprak İş 25-30 

Tonluk İş Makinalarıyla Sıkıştırılacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ağrı Şeker Fabrikası 

b) İşin Süresi : 30 Gün 

c) Tarihi ve saati :19.08.2019 - 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 118 (YüzonsekizTL.) karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 19.08.2019 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Yaşar Kemal Cad. 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale 

üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6870/1-1 
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KANTARLARDA ŞEKER PANCARI ALIMI VE GÖNDERİLMESİ İŞLERİ  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2019/2020 Kampanya Dönemi Fabrikamız Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alımı ve Gönderilmesi İşleri Hizmet alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt no : 2019/367169 

1 - İdarenin 

a) adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü 

b) adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

c) telefon ve faks numarası : 0 276 231 14 91 Faks: 0 276 231 17 32 

2 - İhale konusu Hizmetin 

b) Yapılacağı Yer 

 

Bölge Adı Kantar Adı 

1. Dönem Çalıştırılacak  

Personel Sayısı 

01.11.2019 

30.11.2019 Tarihleri Arası 

2. Dönem Çalıştırılacak 

Personel Sayısı 

01.12.2019 

05.01.2020 Tarihleri Arası 

Çivril Hadım 7 4 

Çivril Işıkhisar 7 4 

Çivril Çivril 7 4 

TOPLAM  21 12 
 

 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 UŞAK 

b) tarihi ve saati : 20.08.2019 Salı günü saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü / UŞAK adresindeki 

Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) TL. 118,00 (Yüzonsekiztürk 

lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6856/1-1 
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KANTARLARDA ŞEKER PANCARI ALIMI VE GÖNDERME  

HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kastamonu Şeker Fabrikası Merkez ve Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker 

pancarı Alımı ve Gönderme Hizmet Alımı İşleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2019/363261 

1 - İdarenin 

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

KASTAMONU 

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

c) elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : 63 personelle Fabrika Merkez, Devrekani ve Taşköprü 

Pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince 

üreticilerden satın alınması ve Fabrikaya sevk edilmesi ile 

sevk edilen pancarların merkez kantarında tesellüm 

edilmesi işi. 

b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası ve ziraat bölge şefliklerine 

bağlı pancar alım merkezleri. 

c) işin süresi : Merkez Bölge 100 gün, Taşköprü ve Devrekani Bölge 90 

gün süreli 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 22.08.2019, Saat:14:00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır 

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

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

 6802/1-1 
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OTEL (ÇELİKHAN) VE MÜŞTEMİLATLARI 10 YIL MÜDDETLE  

KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi, Çiftehan Köyü 166 ada, 3 nolu 

(6.628,56 m²) parselde kayıtlı arsa- kargir otel vasıflı (Turizm Tesis Alanı imarlı) taşınmaz 

içerisinde bulunan Bay/Bayan Termal Havuzlar,1 Adet Büyük camekanlı havuz, 1 adet SPA 

merkezi, 2 adet toplantı salonu, 2 adet VİP Türk hamamı, 1 adet Türk hamamı, 2 adet çay 

salonu,1 adet restoran, 1 adet çocuk oyun salonundan oluşan 107 odalı, 290 yatak kapasiteli otel 

(Çelikhan) ile Kür Merkezi ve 9 adet özel banyodan oluşan otel ve müştemilatları 10 yıl müddetle 

kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

Kiraya verilecek taşınmazın yıllık tahmini kira bedeli 1.400.000,00.-TL. 

(birmilyondörtyüzbintürklirası) olup, geçici teminat 1 yıllık tahmin edilen kira bedelinin % 3’ ü 

42.000,00-TL. dir. 

İhale 21.08.2019 Çarşamba günü saat 11.00’de Yukarıkayabaşı Mahallesi Sağlık Caddesi 

Eski Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından 

yapılacaktır. 

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 

2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü(Şerif Ali Sok. Kışla 

Geçidi Adliye Yanı il özel idaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir. 

1.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 21.08.2019 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu 

Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza 

karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. 

İhaleye iştirak edecek olanların; 

1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti, 

4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi, 

6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili 

meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası 

Belgesi, 

7 - Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

9 - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

10 - Niğde İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınmış 42.000,00-TL. tutarında geçici 

teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı), 

11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 1.000,00.-TL'lik banka makbuzu, 

12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış belge, 

13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış belge, 

14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan 

eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname, 

15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı 

mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı 

taahhütname, 

16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile 

hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname, 

17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır, 

18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14, 

15,16,17) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

19 - Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul 

edilmez. 

İlan olunur. 6983/1-1 
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ERİTİŞ NUMUNE HAZIRLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Eritiş Numune Hazırlama Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2019/377035 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 

Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 41 - 0312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi :  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

 internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet Eritiş Numune Hazırlama Sistemi Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve 

Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Jeokimya Birimi Ambarı  

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

talimatının tebliğinden itibaren; 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 26/08/2019 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 
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tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman  

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere 

uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik doküman, broşür 

vb. belgeler ile birlikte Teknik Şartnamenin her bir maddesini ayrı ayrı cevaplandıracak ve teklif 

ekleri kapsamında sunacaklardır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6863/1-1 
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1102 ADET MADEN SAHASI İHALE EDİLMEK ÜZERE ARAMALARA AÇILACAKTIR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki 

durumları sona eren ve ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 1102 adet maden sahası 

Maden Kanununun 30.ncu maddesi ve aynı maddeye eklenen Ek fıkra:21.03.2018-7103/32 md. 

kapsamında bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 

durumunda sahanın aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe ilan edilir. İlan edilen sahaya 

bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 

ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden 

ihale edilir” hükmü gereği ilan edilerek 2 inci defa ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır. 

İlgili sahalar, Maden Kanunu’nun 30 uncu maddesi kapsamında ihale edilmek üzere, 

ilanın resmi gazete yayın tarihinden itibaren en az onbeş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde ilan edilecektir. 

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların; İli, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, 

paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır. 

1- İhale ile ilgili usul ve esaslar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale 

şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09:00-09:30 saatleri 

arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna 

doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3-İhalesi 2 inci defa yapılan ancak müracaat olmayan sahalar Ek fıkra:21.03.2018-

7103/32 md. kapsamında 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ 

adresinde yayınlanacaktır. 

a) 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile ilan edilen sahalara müracaat olmaması 

halinde 02.12.2019 tarihi itibarı ile müracaatlara serbest hale getirilecektir. 

b) 01-30/11.2019 tarih aralığında bir ay süre ile ilan edilen sahaya müracaat edilmek 

istenmesi durumunda işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelinin yatırıldığını 

gösterir makbuzla bir dilekçe ekinde MAPEG gelen evrak servisine verilmesi gerekmektedir. 

Dilekçede ihalesine müracaat edilen sahanın ili, erişim numarası ve müracaatçının 

adının/unvanının bulunması zorunludur. 

c) Sahaya bir müracaat olması durumunda saha belirlenen ihale taban bedeli üzerinden 

ruhsatlandırılır. 

d) Sahaya birden fazla müracaat olması durumunda müracaat edilen sahanın ihalesi 

http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen usul ve esaslar 

dahilinde 04.12.2019 tarihinde yapılacaktır. 

e) Bu sahalar için başvurular diğer ihale evraklarının bulunduğu kapalı zarfla sahanın 

ihalesinin yapılacağı 04.12.2019 tarihinde ve 09:00-09:30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya 

diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

4- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda Teklif mektubu ve ihale teminatını ayrı ayrı 

kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 

Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Nosu, Tüzel 

kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin 

Adı Soyadı, Vergi No bilgilerinin yazılması gerekmektedir. 

5- İhale teminat miktarı aşağıdaki her iki şartı birlikte sağlaması gerekmektedir. 

a) Taban ihale bedelinden ve 

b) Kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden az olamaz. 
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6. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra; 

a) Kapalı teklifi, Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

b) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise, ihalesi ilan edilen tarih ve 

saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 

c) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre 

içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını 

kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

d) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 aylık bir süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren 

talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat 

hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 750,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü 

Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini 

kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi, Genel Müdürlük internet sayfasında 

yayınlanacaktır. 6920/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: İlim ve Kültür Merkezi Vakfı. 

VAKFEDENLER: Soubhı Nashed, Abdurrazzak Karakaş 

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.04.2019 tarih ve E.2018/279, K.2019/142 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İlmi alanda bilimsel araştırma, yayın, ilmi çalışmaların desteklenmesi, 

yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç kişilere sosyal amaçlı yardım yapılması, Türkiye’de 

muhacir olarak bulunan muhacirlerin Türkiye’ye entegrasyonu ile ilgili kendilerine gerekli 

yardım ve desteklerin verilmesidir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.- TL. (YÜZBİNTÜRKLİRASI) 

YÖNETİM KURULU: Memet Gülnar, Behaettin Sancar, Abdurrazzak Karakaş 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun gördüğü aynı gayeli diğer bir 

vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6864/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından: 

 
 6969/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 6982/1/1-1 

  



8 Ağustos 2019 – Sayı : 30856 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 6982/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 6982/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6989/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6989/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 6959/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 7002/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

 7003/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
 6976/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 
 6947/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCCD) 5. Bölge Destek Hizmetleri 

Müdürlüğünden:  

 
 6953/1-1 
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Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğünden: 

 
 6957/1-1 
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Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 

 

 

 7004/1-1 
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
 6764/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 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, Diş Hekimliği ve Eğitim 

Fakültesi’ne aşağıda belirtilen Anabilim Dalı’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul 

Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir 

bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri 

gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi / 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bölüm / 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Eğitim 

Eğitim 

Bilimleri 

Bölümü 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık 

Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Eğitim Bilimleri Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Temel 

Eğitim 

Bölümü 

Sınıf Eğitimi Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Temel Eğitim (Fen Bilgisi 

Eğitimi) Anabilim Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar yapmış olmak. 

Diş Hekimliği 

- 
Ağız Diş ve 

Çene Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

- Ortodonti 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
2 

Doktorasını Ortodonti Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

 6974/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi 

“Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı 

gerçekleştirilecektir. 

 

Fakülte Bölüm 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Yönetim 

Bilimleri 
İşletme İşletme Doç. 1 

Doktorasını finans 

alanında yapmış 

olmak, 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Siyaset Bilimi 

ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası 

İlişkiler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Doktorasını 

siyaset bilimi ve 

uluslararası 

İlişkiler alanında 

yapmış olmak, 

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Başvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Doktora, 

Yüksek Lisans ve Lisans) 

- Prof. Doç. Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var 

ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa)-İng. 

- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak 

- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen, 

kampüs adresimiz “Ulubatlı Hasan Cd. No: 2   34494 Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. 

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi : 08.08.2019 

Son Başvuru Tarihi : 22.08.2019 6981/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak 

üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 

edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda 

belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

Başvuru Tarihleri: 08 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019 

 

UNVAN 

KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

190801 
Hemşire 

(Özel Bütçesi) 
1 

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü 4 yıllık lisans 

programından mezun olmak ve belgelendirmek şartıyla en az 5 

yıl Yenidoğan Bakım deneyimi olmak. 

190802 
Hemşire (Döner 

Sermaye Bütçesi) 
1 

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü 4 yıllık lisans 

programından mezun olmak ve belgelendirmek şartıyla Kalp-

Damar Cerrahi Hemşireliği deneyimi olmak. 

190803 
Hemşire 

(Özel Bütçe) 
3 

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü 4 yıllık lisans 

programından mezun olmak. 

 

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. 

Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 

Genel Şartlar, 

1- Türk vatandaşı olmak, 

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. 

İstenen Belgeler; 

1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.) 

2- 4 adet fotoğraf 

3- Özgeçmiş (CV) 

4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca 

onaylanmış sureti) 

5- 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi 

6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için) 

8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan 

deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.) 

9- Güvenlik Soruşturması Formu, Adli Sicil Kaydı (e-Devlet kapısından alınabilir) 
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BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai 

saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte 

şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda 

bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile başvuru 

yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri 

https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu 

yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde 

veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme 

yapılacaktır. 

Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde 

ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını 

Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim 

etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 

* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 6921/1-1 

—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yapmak üzere 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf 

Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen 

kadroya öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları 

süresi içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan 

Üniversitemiz rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge 

olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak 

iddia edemez. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) 

gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz. 

Başvuru için gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Beşeri Bilimler 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktorasını İletişim Bilimleri anabilim 

dalı, Radyo-TV ve Sinema bilim dalında 

yapmış olmak, ekoloji ve sinema, 

ekoeleştiri, sinema ve edebiyat 

konularında araştırma tecrübesi ve 

yayınları bulunmak. 

1 

 6922/1-1 
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Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili 

yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede 

yayımlandığı tarih itibariyle başlar, 26 Ağustos 2019 tarihinde mesai saati bitiminde sona erer. 

Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular 

bölümünde mevcuttur. İlan olunur.  

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLAN TABLOSU 

 

BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Sıra 

No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 

1 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Donanımı  
Doçent  3 1 

Doçentliğini Bilgisayar 

Mühendisliği veya Elektrik-

Elektronik Mühendisliği alanında 

almış olmak. Bilgisayar donanımı, 

yazılımı, giyilebilir teknolojiler, 

gömülü sistemler, görüntü ve 

sinyal işleme gibi alanlarda 

çalışmaları olmak. İngilizce ders 

verme yeterliliğine sahip olmak. 

2 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Yazılımı  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Doktorasını Bilgisayar 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Bilgisayar yazılımı veya 

donanımı alanlarından birinde 

çalışmaları olmak. İngilizce ders 

verme yeterliliğine sahip olmak. 

3 
Çevre 

Mühendisliği 
Çevre Bilimleri  Doçent  3 1 

Lisans, Yüksek lisans ve Doktora 

derecelerini Çevre 

Mühendisliğinden, Doçentlik 

unvanını Çevre Bilimleri ve 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Katı atıklar veya katı atık 

yönetimi konularında bilimsel 

çalışmalar yapmış olmak. 
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4 
Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doçent  3 1 

Lisans ve lisansüstü derecesini ve 

Doçentlik unvanını Endüstri 

Mühendisliği alanından almış 

olmak.  

5 
Endüstri 

Mühendisliği 

Endüstri 

Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve lisansüstü derecelerini 

Endüstri Mühendisliği alanından 

almış olmak.  

6 Fizik Fizik Doçent 3 1 

Lisans ve Lisansüstü derecesini ve 

Doçentlik unvanını Fizik alanından 

almış olmak. Amorf maddeler ve 

fotovoltaik hücreler konularında 

çalışmaları olmak. 

7 Fizik Fizik Doçent 3 1 

Lisans derecesini Fizik alanından 

almış olmak. Lisansüstü 

derecelerini atom ve molekül fiziği 

alanından almış olmak. Fizik bilim 

dalında doçent unvanına sahip 

olmak. Yüklü radyasyon ile 

malzeme ve doku etkileşimi 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak.  

8 
İnşaat 

Mühendisliği 

Yapı 

Malzemesi  

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans derecesini İnşaat 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Yüksek lisans ve 

Doktorasını Yapı Malzemesi 

alanında yapmış olmak. Beton 

kimyasal katkıları konusunda 

bilimsel çalışmaları olmak. 

9 Kimya Biyokimya 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve doktora derecelerini 

Kimya alanından almış olmak. 

Biyosensörler ve yapay enzim 

konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

10 Kimya 
Anorganik 

Kimya 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve doktora derecelerini 

Kimya alanından almış olmak. 

Moleküler süper iletkenler 

alanında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 
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11 
Makine 

Mühendisliği 
Otomotiv 

Dr. Öğr. 

Üyesi  
5 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini 

Makine Mühendisliği alanından 

almış olmak. Çarpışma analizleri 

ve güvenilirlik temelli 

optimizasyon konularında 

çalışmaları olmak. İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

12 
Makine 

Mühendisliği 

Makine Teorisi 

ve Dinamiği  

Dr. Öğr. 

Üyesi  
4 1 

Lisansüstü derecelerini Makine 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Eklentili yapıların titreşimi 

konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

13 
Mekatronik 

Mühendisliği 

Kontrol 

Sistemleri  
Profesör  1 1 

Doçentlik unvanını Elektrik-

Elektronik, Bilgisayar, Makine, 

Mekatronik veya Kontrol ve 

Otomasyon Mühendisliği 

alanlarından birinden almış olmak. 

Kontrol Teorisi ve Robotik 

Uygulamaları konusunda 

çalışmaları olmak. İngilizce ders 

verme yeterliğine sahip olmak. 

BİRİMİ : MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 

14 
Şehir ve Bölge 

Planlama 
Şehircilik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve Yüksek Lisans 

derecelerini İstatistik, Doktora 

derecesini Şehir ve Bölge 

Planlama alanından almış olmak. 

Veri madenciliği ve kent güvenliği 

konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verebilme 

yeterliğine sahip olmak. 

BİRİMİ : ORMAN FAKÜLTESİ 

15 

Orman 

Endüstri 

Mühendisliği 

Orman 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doçent 2 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 

derecelerini Orman Endüstri 

Mühendisliği alanından almış 

olmak. Doçentliğini Orman 

Ürünleri Kimyası bilim alanından 

almış olmak. Biyobazlı ahşap 

tutkalları ve tanenler konularında 

çalışmaları olmak. 
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16 

Orman 

Endüstri 

Mühendisliği 

Orman 

Endüstri 

Mühendisliği 

Doçent 3 1 

Lisans derecesini Orman 

Endüstrisi Mühendisliği alanından 

almış olmak. Doçentliğini Odun 

Mekaniği ve Teknolojisi bilim 

alanından almış olmak. 

Nanoselüloz kompozitler ve 

nanomekaniksel özellikler 

konularında çalışmaları olmak. 

İngilizce ders verme yeterliğine 

sahip olmak. 

BİRİMİ : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

17 İşletme 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Profesör 1 1 

Yüksek lisans ve doktorasını 

yönetim ve organizasyon alanında 

yapmış olmak. Doçentlik unvanını 

strateji ve yönetim alanında almış 

olmak. İşyeri maneviyatı, örgütsel 

demokrasi kültürlerarası yönetim 

ve kriz yönetimi konularında 

çalışmaları olmak. 

18 

Uluslararası 

Ticaret ve 

Lojistik 

Uluslararası 

Ticaret 
Doçent 3 1 

Yüksek lisans derecesini Dış 

Ticaret Eğitimi alanında, doktora 

derecesini İşletme alanında almış 

olmak. Doçentlik unvanını 

Muhasebe alanından almış olmak. 

Faaliyet bölümleri standardı ve 

entelektüel sermaye alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 

19 Sosyoloji  
Uygulamalı 

Sosyoloji 
Doçent 3 1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 

derecelerini Sosyoloji alanından 

almış olmak. Doçentlik unvanını 

Sosyoloji alanından almış olmak. 

Toplumsal cinsiyet, kadına yönelik 

şiddet ve edebiyat sosyolojisi 

alanlarında çalışmaları olmak.  

BİRİMİ : İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

20 
Medya ve 

İletişim 

Medya ve 

İletişim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Lisans ve Lisansüstü derecelerini 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

alanından almış olmak. Siyasal 

iletişim, liderlik ve kamu 

diplomasisi konularında 

çalışmaları olmak. 

 6950/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
 6835/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6990/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6858/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6857/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 6859/1/1-1 

  



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 8 Ağustos 2019 – Sayı : 30856 

 

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar:

2019/262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271)

YÖNETMELİKLER
— Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin

Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)
— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

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.

Resmî Gazete’nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde

“T.C. Resmî Gazete” adıyla yerini almıştır.


