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YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

KİMLİK BİLDİRME KANUNUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 13/7/1974 tarihli ve 14944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Bil-

dirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile reisi: Eşlerden biri, eşlerin yerleşim yerinin ayrı olması halinde ayrı ayrı eşleri

ya da aynı konutu paylaşan aile fertlerinden yaşça en büyük olanı,

b) En yakın yetkili genel kolluk örgütü:  Tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin

sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakollarını,

c) Günübirlik kiralanan ev: Konut olarak kullanılmak ya da konut olarak kullanılmak

üzere kiraya verilmek yerine fiilen işyeri gibi işletilmek suretiyle, otel, motel, pansiyon, kam-

ping, apart otel ve benzeri gibi temel veya yardımcı konaklama işletmesi ya da sosyal tesis sta-

tüsünde bulunmamakla beraber, saatlik, günlük, haftalık ve benzeri kısa süreli konaklama hiz-

meti sunulan, Ulusal Adres Veri Tabanında hizmetten faydalananlara ait kayıtlarda adresi yer

almayan veya hizmetten faydalananlara ait herhangi bir abonelik kaydı bulunmayan yerleri,

ç) Sorumlu işletici:  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan tesislerle, her türlü ti-

caret ve sanat amacı güden iş yerlerini ve öğrenci yurtlarını sürekli veya geçici, sözleşmeli

veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere, özel kuruluşlar

için sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı, resmi kuruluşlar için en büyük amir tarafından iş

verilen veya atanan kişiyi veya bu kişi tayin edilmediği takdirde o yerin sahip, kanuni temsilci

veya kiracısını,

d) Ticaret ve sanat amacı güden iş yeri: Her türlü ticarethane, tüccar yazıhanesi, ocak

veya şantiye, fabrika ve imalathane ve atölye, depo, antrepo, ardiye, mağaza ve dükkan, banka

ve banker dairesi, ikraz ve istikraz müessesesi, imtiyazlı ve imtiyazsız anonim, kooperatif, li-

mited, komandit ve kolektif şirket gibi çalışma konusu mal veya para ticareti olan,  dolayısı ile

belirli yerinde para veya mal bulunduran veya hizmet arz eden ve amacı doğrultusunda maddi

iş yapan özel veya kamu kuruluşlarını, 
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e) Yetkili amir: Kanuni yöntemine göre örgütü tarafından atanan ve resmi bina ve ek-

lentilerinin korunması ile görevli ve sorumlu kişiyi,

ifade eder.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bekar

odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiş ve aynı

fıkrada yer alan “devamlı olarak ve her halde” ibaresi “her an ulaşılabilecek” şeklinde değiş-

tirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel

kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.

Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elek-

tronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin eder.

Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni tem-

silcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en

yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört

saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları

altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olur-

lar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde yukarıda yer alan hükümler uygu-

lanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel

kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanılarak elektronik ortamda da yapılabilir.

Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda muhtar onayı aranmaz.

Köy ve mahalle muhtarları sorumluluk bölgelerinde bulunan işyerleri tarafından elek-

tronik ortamda yapılan bildirimleri talepleri halinde genel kolluk birimlerinden temin eder.
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Elektronik ortamda bildirimde bulunmak isteyen iş yerlerinin sahibi veya kanuni tem-

silcisi veya kiracısı tarafından sorumlu işleticilerinin kimlikleri örneğine uygun şekilde en

yakın kolluk birimine bildirilir. Sorumlu işleticinin değişmesi halinde değişikliğin yirmi dört

saat içerisinde aynı şekilde bildirilmesi zorunludur.

İşleticiler, kendilerine bu konuda verilen görev ve yükümlülükleri, kendi sorumlulukları

altında yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda işletici ve yönetici müştereken sorumlu olur-

lar.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Madde 30- İçişleri Bakanlığı bu Yönetmeliğin verilmesini öngördüğü belgelerin örnek

sayısında değişiklik yapmaya yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Ek Madde 1- 1774 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü

konaklama tesisleri ve işletmeler tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk

kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk

kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorundadırlar.

Bildirilen kayıtlar genel kolluk kuvvetlerine ait sistemde beş yıl süre ile muhafaza edilir.

Bu süreyi dolduran kayıtlar kaydedilen sistemden otomatik olarak silinir.

Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir. 

“Bu veriler üzerinden yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Ek Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ki-

şisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında verilerin uygun güvenlik

düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğe ekli “İŞLETİCİ KİMLİK BİLDİRME BELGESİ

(FORM:1)” ile “ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM:2)” ekteki şe-

kilde değiştirilmiş ve “KONUTTA KALANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ

(FORM-5)” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet, İçişleri, Kültür ve Turizm Bakanları

ile Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.
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TEBLİĞLER

Adalet Bakanlığından:

KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu

gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile
ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tarife, 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin dördüncü fıkrasına

dayanılarak hazırlanmıştır.
Konkordato gider avansı
MADDE 3- (1) Talep eden, bu Tarifede gösterilen gider avansını konkordato talebinde

bulunurken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Konkordato gider avansı her türlü teb-
ligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile
dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtaya gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar.

Konkordato gider avansı miktarı
MADDE 4- (1) Talep eden;
a) Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı

olan 770,00 Türk Lirası,
c) Resmî İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmî ilan portalında yapı-

lacak yedi adet ilan bedelinin asgari tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için elli adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
d) Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin üç katı tutarı,
e) Mahkemece belirlenecek ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri

olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00 Türk Lirası üzerinden hesaplanan, geçici
mühlet süresini kapsayacak şekilde, beş aylık ücret tutarı,

f) Diğer iş ve işlemler için 500,00 Türk Lirası,
g) İflasa tabi olanlar yönünden 20.000,00 Türk Lirası iflas gideri,
toplamını avans olarak öder.
(2) İflasa tabi olmayan borçlular yönünden yukarıda sayılan gider avansı miktarından

indirim yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
Konkordato gider avansının iadesi
MADDE 5- (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra

talep edene iade edilir. Talep eden tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik or-
tamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan
karşılanmak suretiyle Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vasıtasıyla adreste ödemeli
olarak gönderilir.

Gider avansının ikmal ettirilmesi
MADDE 6- (1) Tarifeye göre yatırılmış gider avansının yeterli olmadığı yargılama sı-

rasında anlaşılır ise eksik kalan kısım, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre ikmal ettirilir.

Zaman bakımından uygulama
MADDE 7- (1) Bu tarifedeki gider avansı, 15/3/2018 tarihinden sonra yapılan konkor-

dato taleplerinde uygulanır ve tarifeye göre alınması gereken gider avansının eksik olduğunun
anlaşılması halinde 6100 sayılı Kanunun 114 üncü ve 115 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan tarife
MADDE 8- (1) 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kon-

kordato Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9- (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA 

ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, 
İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında yer alan ve piyasaya
arz edilmesi amaçlanan yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi
ve doğrulanması faaliyetini yapacak olan onaylanmış kuruluşların başvuru esasları ile bu ku-
ruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alı-
nacak ölçütleri belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında

faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmele-
rinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, bu kuruluşların yükümlülük-
lerini, Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve idari yaptırım karar-
larının ve önlemlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yurt dışında yerleşik onaylanmış
kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetleri hakkında Ba-
kanlığı bilgilendirme yükümlülükleri ve Bakanlığın bu kuruluşları denetimine ilişkin hususları
kapsar. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 97 nci maddesi, 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
ile 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği (305/2011/AB)’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

(305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımlar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında;

a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
b) Denetçi: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD faaliyetleri kapsamında

planlanan denetimleri gerçekleştiren ve raporlayan personeli,
c) Deney personeli: Yönetmeliğin Ek-5’inin ikinci bölümünün üçüncü fıkrasında ta-

nımlanan laboratuvarlarda performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan de-
neyleri ve diğer performans değerlendirme metotlarını gerçekleştiren personeli, 

ç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil
olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini,

d) NANDO: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar
Bilgi Sistemini, 
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e) Onaylanmış kuruluşlar grubu: 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsa-
mında görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşların aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm
ve işbirliğini sağlamak üzere Komisyonca oluşturulan grubu,

f) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması (PDDD): Yapı mal-
zemelerinin temel karakteristiklerle ilişkili performanslarının değişmezliğinin değerlendiril-
mesini ve teyit edilmesini,

g) PDDD sistemleri: Yapı malzemelerinin ürün ailesi ve kullanım amacı veya amaçla-
rına göre Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile belirlenen ve Yö-
netmeliğin Ek-5’inde belirtilen PDDD yöntemlerinden her birini, 

ğ) Teknik düzenleme sorumlusu: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD
faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan personeli,

h) Teknik uzman: PDDD faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde de-
netçiye uzmanlık alanındaki teknik konuda destek veren personeli,

ı) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
i) Ürün ailesi: Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile be-

lirlenen ve NANDO’da yayımlanan, bir veya birden fazla ürün ve/veya kullanım amacı içere-
bilen ürün gruplarını,

j) Yönetmelik: 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni,

ifade eder. 
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin PDDD faaliyetlerini gerçekleş-

tirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar; 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değer-
lendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Başvurusu uygun
bulunan kuruluşlar Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir. 

(2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın Yönetmelik kapsamında uygunluk
değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlar bu faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorum-
ludur. 

İKİNCİ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler, Akreditasyon, 

Personel ve Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler
MADDE 6- (1) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek kuruluşlar,

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda, Uygunluk Değerlendirme
Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)’nde ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılar ve belirtilen hususları yerine
getirir. 

Akreditasyon ile ilgili şartlar
MADDE 7- (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere Bakanlığa başvuran kuruluşlar,

PDDD Sistem 1+, 1 ve 2+ için yapılan başvurularda “TS EN ISO/IEC 17065: Ürün, proses ve
hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” ve PDDD Sistem 3 için yapılan başvu-
rularda “TS EN ISO/IEC 17025: Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel
şartlar” standartlarında onaylanmış kuruluş olma amaçlı bir akreditasyon sertifikasına sahip
olmalıdır. 
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(2) Onaylanmış kuruluş olma amaçlı akreditasyon işlemlerinde, Yönetmeliğin 41 inci
maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca, Kuruluşun değerlendirme faaliyetlerini yü-
rüten personelinin Yönetmeliğin 51 inci maddesinde anılan Komisyonca oluşturulmuş grubun
çalışmalarından haberdar olmasını sağlama ve bu grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan
karar ve metinleri rehber belge olarak kabul etme yükümlülükleri ve bu Tebliğde belirtilen hu-
suslar da göz önünde bulundurulmuş olmalıdır.

Personel ile ilgili şartlar
MADDE 8- (1) Başvuru sahibi kuruluşlar, yürüteceği PDDD faaliyetleri çerçevesinde

gerçekleştireceği denetim ve/veya deneyleri tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla atandıkları
alan ve göreve uygun teknik ve mesleki bilgi, mevzuat bilgisi, sektörel ve denetim ve/veya de-
ney tecrübesine sahip olan en az bir teknik düzenleme sorumlusu ve yeterli sayıda denetçi, tek-
nik uzman ve/veya deney personeli çalıştırmalıdır. 

(2) Başvuru sahibi kuruluşlar Yönetmelik çerçevesinde atayacağı en az bir teknik dü-
zenleme sorumlusunu tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurmalıdır. Teknik düzenleme so-
rumlusu atandığı onaylanmış kuruluş haricinde Bakanlık tarafından görevlendirilmiş başka bir
onaylanmış kuruluşta görev alamaz. 

(3) Teknik düzenleme sorumlusu; Yönetmelik, ilgili mevzuat ve kuruluşun onaylanma
amaçlı akreditasyon sertifikasında baz alınan, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen stan-
dart veya standartlara hakim olmalı, üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinin
veyahut fen veya eğitim fakültelerinin teknik bölümlerinden birinde yükseköğrenimini tamam-
ladıktan sonra, kuruluşun onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasında baz alınan standart
veya standartlar çerçevesinde yapı malzemeleri alanında en az iki yılı uygunluk değerlendirmesi
veya fabrika üretim kontrolü veya deney tecrübesi olmak üzere beş yıl iş tecrübesine veya
Bakanlık teşkilatının ilgili teknik biriminde Yönetmelik kapsamında en az üç yıllık fiili ürün
denetimi/kuruluş denetimi ya da iki yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmalıdır. Teknik düzen-
leme sorumlusu, beşinci ve altıncı fıkraların şartlarını sağlaması durumunda, denetçi olarak da
atanabilir ancak bu durumda teknik düzenleme sorumlusu belgelendirme kararında yer alamaz. 

(4) Başvuru sahibi kuruluşlar en az bir denetçiyi tam zamanlı olarak bünyesinde bu-
lundurmalıdır.

(5) Denetçi; üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinde veyahut fen veya
eğitim fakülteleri ile yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini tamam-
ladıktan sonra atandığı ürün ailesinde, en az iki yılı üretim süreci veya TS EN ISO/IEC 17065
standardı ile ilişkili uygunluk değerlendirmesi tecrübesi olmak üzere beş yıl iş tecrübesine veya
Bakanlık teşkilatının ilgili teknik biriminde Yönetmelik kapsamında en az üç yıllık fiili ürün
denetimi/kuruluş denetimi ya da iki yıllık yöneticilik tecrübesine sahip olmalıdır.  29/4/1992
tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Ka-
nuna göre mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanların denetçi
olarak atanabilmesi için atandıkları ürün ailesinin üretim sürecinde veya TS EN ISO/IEC 17065
standardı ile ilişkili uygunluk değerlendirmesi alanında beş yıl iş tecrübesine sahip olmalıdır-
lar.

(6) Denetçi en az bir ürün ailesinde beşinci fıkrada belirtilen şartları sağlamalıdır. De-
netçi,  gerekli eğitimleri almak ve denetimi ilgili ürün ailesinde yetkin bir teknik uzman ile bir-
likte gerçekleştirmek şartıyla, beşinci fıkradaki şartları sağlamadığı ürün ailelerinde de denetçi
olarak atanabilir.
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(7) Teknik uzman; üniversitelerin mühendislik veya teknoloji fakültelerinde veyahut
fen veya eğitim fakülteleri ile yüksekokulların teknik bölümlerinin birinde yükseköğrenimini
veya 3795 sayılı Kanuna göre mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarında öğ-
renimini tamamladıktan sonra atandığı ürün ailesinde üretim süreciyle ilişkili en az beş yıl iş
tecrübesine sahip olmalıdır.

(8) Deney personeli, atandığı ürün ailesinde veya Yönetmeliğin Ek-5’inin üçüncü bö-
lümünde belirtilen temel karakteristiklerde, en az iki yıl performans değerlendirme tecrübesine
sahibi olmalıdır.

Yüklenici, şube ve temsilcilik kullanımı ile ilgili şartlar
MADDE 9- (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından kullanılacak olan yüklenici labora-

tuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olmalı veya TS EN ISO/IEC 17025
standardına uygun oldukları bu kuruluşlarca değerlendirilmiş olmalıdır. Onaylanmış kuruluş-
ların kendi bünyesindeki laboratuvarlar için de aynı şartlar geçerlidir. 

(2) Yüklenici kullanılması durumunda onaylanmış kuruluşlar, TS EN ISO/IEC: 17065
veya TS EN ISO/IEC 17025 standartlarında yer alan yüklenici kullanımıyla ilgili gerekleri de
yerine getirir. 

(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından kullanılan şube, temsilcilik veya yüklenicilerin
Yönetmeliğin 41 inci maddesinde belirtilen şartları sağlaması onaylanmış kuruluşların sorum-
luluğundadır. Şube, temsilcilik veya yüklenicilerin faaliyetleri sonucunda verilecek belgeler
onaylanmış kuruluşun kendisi tarafından düzenlenir. 

Diğer Şartlar
MADDE 10- (1) Onaylanmış kuruluşlar, başvuru kapsamındaki her bir ürün ailesi,

uyumlaştırılmış teknik şartname veya temel karakteristik için kullanım amacı ve PDDD sis-
temlerine göre detaylandırılmış hali ile PDDD yöntemlerine sahip olmalıdır. 

(2) Onaylanmış kuruluşlar, kendilerine ait kimlik kayıt numarası, belgelerin ve işaret-
lerin yanlış kullanımı sonucunda tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yö-
nelik yöntemleri ve/veya kötüye kullanılması durumunda alınması gereken tedbirleri belirlemiş
olmalıdır. 

(3) Onaylanmış kuruluşların başvuru kapsamında yürüteceği PDDD faaliyetlerinin dı-
şında herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde, onaylanmış kuruluşlar bu faaliyetlerini ve başvuru
kapsamındaki faaliyetlerini birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemleri belirlemiş
olmalıdır. 

(4) Onaylanmış kuruluşların, teknik, ekonomik ve lojistik açıdan geçerli sebepler var
ise PDDD sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3’te tip testlerini üretimin yapıldığı fabrikada ima-
lâtçının laboratuvarındaki ekipmanı kullanarak veya imalâtçının muvafakati ile başka bir deney
laboratuvarında o laboratuvarın ekipmanlarını kullanarak yapmak istemesi halinde, onaylanmış
kuruluşlar Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde belirtilen şartları sağlamalı ve akreditasyon ser-
tifikasında bu yetkinlik uyumlaştırılmış teknik şartname bazında belirtilmiş olmalıdır. Bu faa-
liyet yüklenici kullanımı olarak değerlendirilmez. 

(5) Onaylanmış kuruluşlar; sigorta bedeli PDDD faaliyeti yürüttükleri ürünün doğası
gereği taşıdığı ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, PDDD faaliyetinin ve
kullanıcı ile tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçütler göz önüne alınarak be-
lirlenmiş, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba katıldığı açıkça belirtil-
miş, Yönetmelik kapsamında yürüttükleri faaliyete atıf yapan bir mesleki sorumluluk sigorta-
sına sahip olmalı ve onaylanmış kuruluş statüleri devam ettiği sürece bu sigortanın sürekliliğini
sağlamalıdır.

(6) Kuruluşlar kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesabı adresine sahip olmalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme, Bildirim ve Görevlendirme

Başvuru 
MADDE 11- (1) Başvuru sahibi kuruluş, kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından imza-

lanan, formatı Ek-1’de yer alan ve Bakanlık resmi internet sitesinde de yayımlanan ve kuruluşça
yürütülecek olan faaliyetlerin tanımını, kuruluşun yetkin olduğunu belirttiği değerlendirme
ve/veya doğrulama yöntemlerini içeren başvuru yazısı ile Bakanlığa başvurur. 

(2) Başvuru yazısı ekinde aşağıdaki dokümanlar Türkçe dilinde Bakanlığa iletilir:
a) Kuruluşun unvanını, adresini, ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-

netimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
b) Kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza beyannamesi.
c) Kuruluşun organizasyon şemasının kontrollü kopyası.
ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlara göre TÜRKAK tarafından

düzenlenmiş onaylanma amaçlı Türkçe ve İngilizce akreditasyon sertifikasının sureti.
d) Kuruluşun yetkili olmayı talep ettiği değerlendirme ve/veya doğrulama yöntemlerine

ilişkin prosedürlerin kontrollü kopyası.
e) Sistem 1+, 1 ve sistem 3 kapsamında başvuruda bulunan kuruluşların yürütecekleri

faaliyet kapsamındaki uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin ve bu şartnamelerde belirtilen ku-
ruluş sorumluluğundaki deney standartlarının listesinin kontrollü kopyası.

f) Teknik düzenleme sorumlusunun ve PDDD faaliyetlerinde rol alan personelin adının,
mezuniyetinin, istihdam şeklinin, görevinin, atandığı ürün ailesinin, uyumlaştırılmış teknik
şartnamenin veya deneyin belirtildiği detaylı personel listesinin kontrollü kopyası.

g) Yüklenici laboratuvar kullanılması durumunda, PDDD faaliyetleri çerçevesinde
uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde yer alan deney standartlarında hangi yüklenici ile çalı-
şıldığını, sözleşme tarihlerini ve yüklenicinin ilgili deneyde akredite olup olmadığını, yüklenici
akredite ise akreditasyon sertifikası numarası ve tarihini, akredite değil ise kuruluş tarafından
TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre gerçekleştirilen inceleme tarihlerini içeren yüklenici
laboratuvar listesinin kontrollü kopyası.

ğ) Avrupa Birliği Onaylanmış Kuruluşlar Grubu üyeliği ve başvuru yapılan ürün veya
ürün ailesiyle ilgili standardizasyon faaliyetlerine katılım sağlandığını kanıtlayan dokümanlar.

h) Meslekî sorumluluk sigortasının sureti.
(3) Bakanlığa sureti gönderilen dokümanlarda kuruluşu temsile yetkili bir kişinin imzası

ve kuruluş kaşesi bulunmalıdır.
(4) Unvan, adres ve kapsam değişikliği başvurularında kuruluşu temsile yetkili kişi ta-

rafından imzalanmış Ek-1’deki başvuru yazısı ile sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler
Bakanlığa iletilir. Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda
Bakanlık on beş iş günü içinde bilgilendirilir.

(5) Başvuruda ve başvuru sonrasındaki değişiklerle ilgili Bakanlığa iletilen bilgi ve bel-
gelere ilişkin her türlü sorumluluk kuruluşa aittir.

(6) Başvuru ve sonrasında Bakanlıkla kuruluş arasındaki yazışmalarda kuruluşun kayıtlı
elektronik posta adresi kullanılır. Bakanlıkça talep edilmesi halinde, onaylanmış kuruluş baş-
vuruları ile onaylanmış kuruluş faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bakanlıkça ku-
rulacak bir elektronik sistem aracılığıyla yürütülür. Kuruluşa dair işlemlerin sistem üzerinden
takip edilmesi için yetkilendirilmiş personel Bakanlığa bildirilir.
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(7) Kamu kuruluşları, statüleri çerçevesinde temin edebildiği başvuru dokümanlarını
Bakanlığa teslim eder. 

(8) Başvurularda, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanan kılavuz ve standart
formlar esas alınır.

Değerlendirme

MADDE 12- (1) Başvuru, bu Tebliğde belirtilen kriterlere göre ve Avrupa Birliği Resmî
Gazetesinde yayımlanmış yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartname versiyonları esas alı-
narak Bakanlıkça incelenir ve değerlendirilir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen standartlarda onaylanma amaçlı akredi-
tasyon sertifikasına sahip olan kuruluşların Yönetmeliğin 41 inci maddesinde ve bu Tebliğde
belirtilen onaylanmış kuruluşlara ilişkin gerekleri sağladığı kabul edilir. Kuruluş bu şekilde
akredite olsa dahi, kuruluşun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair nihai kararı
Bakanlık verir.

(3) Bakanlıkça 18 inci madde uyarınca gerçekleştirilen denetim veya değerlendirmeleri
süren kuruluşların başvuruları, bu işlemlerde uygunsuzluk bulunması halinde uygunsuzluklar
kuruluşça giderilinceye ve söz konusu işlemler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alın-
maz.

(4) Başvuru ile iletilen dokümanlarda uygunsuzluk veya eksiklik bulunması halinde bir
kereye mahsus olmak üzere kuruluşa bu hususlar bildirilir. Başvuru tarihi itibarıyla üç ay içe-
risinde 11 inci maddede belirtilen belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde Bakanlığa iletilmemesi
halinde kuruluşun başvurusu reddedilir.

Bildirim

MADDE 13- (1) Bakanlık tarafından görevlendirmesi veya kapsam genişletmesi uygun
görülen kuruluşlar NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona
bildirilir.

(2) Onaylanmış kuruluşların görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onay-
lanma amaçlı akreditasyon sertifikasının geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tarafından be-
lirlenir. Onaylanmış kuruluşların başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyon
sertifikasının bulunması durumunda, görev süresinin belirlenmesinde geçerlilik süresi en yakın
tarihli akreditasyon sertifikası esas alınır.

(3) Onaylanmış kuruluşların bildirime konu faaliyetlerinde ve özelliklerinde meydana
gelen ve Ek-1’deki başvuru yazısı ile Bakanlığa iletilen değişiklikler NANDO’da yayımlanmak
üzere Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(4) Bildirim sürecinde Komisyonun veya AB üyesi devletlerin Yönetmeliğin 48 inci
maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Bakanlıktan Ticaret Bakanlığı aracılığıyla kuruluşa
ait ilave bilgi ve belgeler istemesi halinde, bu durum kuruluşa bildirilir ve kuruluş talep edilen
bilgi ve belgeleri Bakanlığa iletir.

Görevlendirme

MADDE 14- (1) Kuruluş, kendisine Komisyon tarafından onaylanmış kuruluş kimlik
kayıt numarası tahsis edilerek görevlendirme kapsamıyla birlikte NANDO’da yayımlanmasıyla
birlikte onaylanmış kuruluş statüsü kazanır. Onaylanmış kuruluşların kapsam değişikliği baş-
vurularında da aynı yöntem izlenir ve kapsam değişikliği NANDO’da yayımlanan onaylanmış
kuruluşlar ilgili kapsamlarda faaliyetlerine başlarlar.
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(2) Görev süresi dolacak olan onaylanmış kuruluşların görevine devam etmek istemesi
halinde, görev süresinin sona ereceği tarihten en az otuz iş günü önce söz konusu görev süre-
sinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasını yenileyerek
Türkçe ve İngilizce suretlerini veya TÜRKAK tarafınca düzenlenmiş İngilizce akreditasyon
sertifikası süresi uzatma yazısını Bakanlığa iletirler. Yeni görev süresinin belirlenmesine dair
nihai karar Bakanlığa aittir.

(3) Onaylanmış kuruluşun, TÜRKAK tarafından yayımlanan güncel tarihli onaylanma
amaçlı akreditasyon sertifikasını, ikinci fıkrada belirtilen süreyi aşarak Bakanlığa bildirmesi
durumunda, geç bildirimden kaynaklanan her türlü sonucun sorumluluğu onaylanmış kuruluşa
aittir.

(4) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlara ilişkin görevlendirmeye, faaliyet kapsamında
meydana gelen değişikliklere ve faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kısıtlanması ve
sonlandırılmasına dair kararlar ile iletişim bilgilerini ve bu bilgilerde oluşan değişiklikleri resmi
internet sitesinde duyurur.

(5) NANDO’da görev kapsamının yayımı sona eren kuruluşlar yeniden onaylanmış ku-
ruluş olarak görevlendirilmek istemeleri halinde Bakanlığa başvururlar.

(6) NANDO’da Yönetmelik görev kapsamı yayımlanmayan kuruluşlar Yönetmelik kap-
samında faaliyet gösteremez, Yönetmeliğe referans veren belge veya rapor düzenleyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülükleri ve Koordinasyonu

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 15- (1) Onaylanmış kuruluşlar, 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme

Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) ve bu Tebliğde hükme bağlanan yükümlülükleri yerine getirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen Komisyonca
oluşturulmuş grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve metinleri rehber belge olarak
kabul eder, prosedürlerine dâhil ederek bunlara uyar.

(3) Onaylanmış kuruluşlar, görevlendirildiği kapsamdaki uyumlaştırılmış teknik şart-
namelerde veya temel karakteristiklerde değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin faali-
yetlerine etkisi ve faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak katıldığı standardizasyon faaliyetleri
hakkında Bakanlığı bilgilendirir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, kendilerine ait kimlik kayıt numarası ve belgelerin, raporlar
ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanıldığını tespit ettiklerinde düzeltilmesi için gerekli
tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildirir. 

(5) Onaylanmış kuruluşlar;
a) Her yıl ocak ayı içerisinde Yönetmelik kapsamında belgelendirdiği ve/veya rapor

düzenlediği tüm imalatçıların o tarihte güncel olan konsolide listesini Bakanlığa teslim eder.
b) PDDD faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir başvurunun reddedilmesi, bir belgenin

verilmemesi, önceden düzenlenmiş bir belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarını
on beş iş günü içerisinde gerekçesiyle birlikte Bakanlığa bildirir.

c) Onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikasının kapsamının değişmesi, askıya alınması
veya iptal edilmesi halinde, bu durumu en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

ç) Başvuruda Bakanlığa iletilen personel veya yüklenici bilgilerinde değişiklik olması
halinde son durumu gösteren listeyi en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığa iletir.
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d) Onaylanmış kuruluş faaliyetlerine ait bilgi ve belgeleri Bakanlığın talebi halinde
elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla Bakanlığa iletir.

(6) Onaylanmış kuruluşlar yaptıkları tüm işlemlere ve verdikleri belgelere ilişkin gerekli
tüm kayıtları on yıl boyunca muhafaza eder ve bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine
sunar.

(7) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen
veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluşlar, faaliyette bulundukları dö-
nemde yapmış oldukları PDDD işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bu-
lunan başka bir onaylanmış kuruluşa gerektiğinde devredilmek üzere Bakanlığa teslim eder.
Ancak, devri yapan onaylanmış kuruluşun on yıl süre ile kayıt ve belgeleri muhafaza etme ve
talebi hâlinde Bakanlığa sunma sorumluluğu devam eder.

(8) Onaylanmış kuruluş statüsünün sonlanması kuruluşların görevli oldukları süre bo-
yunca yürüttükleri faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu 
MADDE 16- (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan PDDD faaliyet-

lerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesi ve onaylan-
mış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından gerekli
görülmesi durumunda Bakanlık koordinasyonu ile eşgüdüm toplantısı düzenlenebilir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen onaylanmış kuruluşların aralarında gerekli koordinas-
yon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla Yönetmeliğin 51 inci maddesine uygun olarak
bir yapılanma oluşturmaları halinde;

a) Yapılanmanın çalışma usul ve esasları ile ismi, adresi ve iletişim bilgileri Bakanlığa
bildirilir.

b) Bu yapılanma, onaylanmış kuruluşların 15 inci maddenin ikinci fıkrasındaki sorum-
lulukları saklı kalmak kaydıyla, Komisyonca oluşturulmuş Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon
Grubu çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan karar ve metinlerin takibini ya-
par.

c) Yapılanmada belirlenecek bir temsilci vasıtasıyla ulusal ve uluslararası düzeydeki
toplantılara katılım sağlanır, toplantı notları onaylanmış kuruluşların katılımıyla düzenlenecek
toplantılarda paylaşılır ve Bakanlığa iletilir.

ç) Yapılanmanın faaliyetlerine ait her türlü masraf, yapılanma tarafından belirlenecek
usule göre onaylanmış kuruluşların katkısı ile karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yerleşik Onaylanmış Kuruluşların Şube, 

Temsilcilik ve Yüklenicileri

Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 17- (1) Komisyonun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsa-

mında faaliyette bulunan yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşlar Türkiye’de şube veya
temsilcilik açtıklarında ikinci fıkrada belirtildiği şekilde Bakanlığa bildirimde bulunur. Bildirim
ve ekli dokümanlar Türkçe dilinde düzenlenir.

(2) Faaliyetine yeni başlayan şube veya temsilcilikler bir ay içerisinde formatı Ek-2’de
yer alan ve Bakanlık resmî internet sitesinde de yayımlanan bildirim yazısı ile Bakanlığa bil-
dirimde bulunur. Bildirimde bulundukları bilgilerde değişiklik olması halinde bir ay içerisinde
bildirim tekrarlanır. Bu bildirimler Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına iletilir.
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(3) Bakanlık, Komisyonun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında
yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların adına veya sorumluluğunda Türkiye’de uygunluk
değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya yüklenici gibi birimleri re’sen veya şi-
kâyet üzerine Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin uygulanabilir hükümlerini esas alarak
denetleyebilir. Denetim esnasında Bakanlık, gerektiği takdirde, yurt dışında yerleşik onaylanmış
kuruluşlar ile onun Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten şube, temsilcilik veya
yüklenicileri arasındaki yetki devrini ve iş bölümünü düzenleyen sözleşmeleri de inceleyebi-
lir.

(4) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik
ve yüklenicilerinin denetimlerinde Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Ku-
ruluşlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
İzleme, Denetim ve İdari Yaptırımlar

İzleme ve denetim
MADDE 18- (1) Bakanlık görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların 7223 sayılı Kanun,

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip
etmediklerini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve faaliyetlerini öngörülen ko-
şullara uygun olarak sürdürüp sürdürmediklerini izler ve denetler.

(2) Denetimler, Bakanlığın uygun gördüğü tarihte, re’sen veya şikâyet üzerine kuruluş
adresinde veya uzaktan erişim araçları kullanılarak yapılır. Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça
kuruluşlar azami on sekiz ayda bir kez denetlenir.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen şartlarla ilgili tüm dokü-
manlar izlemeye ve denetime tabidir.

(4) Denetimde tespit edilen hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutana-
ğındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra onaylanmış
kuruluşa ayrıca bildirilir.

(5) İzleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etki-
leyecek ölçüde olmaması halinde bu uygunsuzluklar kuruluşa bildirilir ve kuruluş aldığı ted-
birleri yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

(6) Yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların ülkemizde yerleşik şube, temsilcilik
ve yüklenicilerinin denetiminde uygunsuzluk bulunması halinde Uygunluk Değerlendirme Ku-
ruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde belirtilen hükümler
uygulanır.

(7) Bir kuruluşun 14 üncü maddenin altıncı fıkrasına aykırı faaliyette bulunduğu hak-
kında kuvvetli şüphe veya bir kanıt bulunması halinde kuruluş Bakanlıkça denetlenebilir veya
eldeki kanıtlara dayanılarak değerlendirme yapılabilir.

İdari yaptırımlar 
MADDE 19- (1) Onaylanmış kuruluşların 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme

Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) ve bu Tebliğde hükme bağlanan nitelikleri karşılamadığının, yükümlülükleri
yerine getirmediğinin ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürmediğinin tespit
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edilmesi durumunda Bakanlık tarafından 7223 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki idari yap-
tırım ve önlemler uygulanır: 

a) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen izleme ve denetimde tespit edilen uy-
gunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olması halinde kuruluşun faaliyet
kapsamı, bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti ve kul-
lanıcı öncelikleri Bakanlıkça değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıtlanır
veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre kuruluşa yirmi iş gününden az,
altmış iş gününden fazla olmamak üzere düzeltici faaliyet için süre verilir. Kuruluş verilen süre
içerisinde düzeltici faaliyetlerini tamamlarsa kısıtlama veya askı kaldırılır, uygunsuzluklar gi-
derilmediği takdirde ilave süre verilmeksizin kuruluşun onaylanmış kuruluş statüsüne son ve-
rilir. Kuruluşlara düzeltici faaliyet için süre verilmesi veya kısıtlama veyahut askı işlemi tesis
edilmesi Bakanlığın idari yaptırım uygulamasına engel teşkil etmez.

b) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun
20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anı-
lan Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsüne son ve-
rilir.

c) Onaylanmış kuruluşların onaylanma amaçlı akreditasyonunun TÜRKAK tarafınca
askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda onaylanmış kuruluşların görevlendirmesi askıya
alınır veya iptal edilir. Onaylanmış kuruluşların birden fazla akreditasyonunun bulunması du-
rumunda askıya alınan veya iptal edilen akreditasyon sertifikasının kapsamı görevlendirme
kapsamından geçici süreyle veya tamamen çıkarılır. Onaylanmış kuruluşların statüsündeki bu
değişiklikler Bakanlıkça NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Bakanlığına bildirilir.

ç) Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari
para cezası uygulanır.

d) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen PDDD faaliyetlerinin ilgili yönetmeliklere,
uyumlaştırılmış teknik şartnamelere veya bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütül-
memesi durumunda 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ön-
görülen idari para cezası uygulanır.

e) 15 inci maddedeki bildirimlerin belirtilen süre zarfında Bakanlığa yapılmaması du-
rumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen
idari para cezası uygulanır.

f) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen yüklenici veya personel ile ilgili şartların sağ-
lanamaması halinde, onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak kısıtlanır veya askıya alınır
ve düzeltici faaliyet için en fazla kırk beş iş günü süre verilir. Süre sonunda, yüklenici veya
personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi halinde onaylanmış kuruluş statüsüne son ve-
rilir.

g) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların
sağlanamaması halinde 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği onay-
lanmış kuruluş faaliyetleri askıya alınır ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz iş günü süre ve-
rilir. Süre sonunda  mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda
onaylanmış kuruluş statüsüne son verilir.

ğ) Faaliyet kapsamı kısıtlanan veya askıya alınan onaylanmış kuruluşun kısıtlanan veya
askıya alınan kapsamda faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi halinde onaylanmış ku-
ruluş görevlendirmesi iptal edilir.
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(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bir kuruluşça Yönet-

melik kapsamındaki ürünlere ilişkin CE işaretlemesinin, belgelerin, test raporları ve diğer bel-

gelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, kullanıldığı, tahrif veya taklit edildiğinin tespit

edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngö-

rülen idari para cezası uygulanır.

(3) 18 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen denetim veya değerlendirme sonu-

cunda bir kuruluşun NANDO’da görev kapsamı yayımlanmadığı halde Yönetmelik kapsamında

faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci

fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) İdari yaptırımlara ilişkin her türlü tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat

Kanununa göre yapılır.

(5) Onaylanmış kuruluşlara uygulanan idari yaptırım kararları Bakanlık tarafından Ti-

caret Bakanlığına bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 20- (1) 18/8/2013 tarihli ve 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendi-

rilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2013-09) yürürlükten kaldırılmış-

tır.

Onaylanmış kuruluşların uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda Bakanlıkça

görevlendirilmiş olan onaylanmış kuruluşlar, bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla on sekiz ay

içerisinde 8 inci maddenin gereklerini yerine getirir. Bu Tebliğin yürürlük tarihinden sonra ya-

pılacak yeni personel görevlendirmelerinde ise 8 inci madde hükümlerine uyulur.

Şube ve temsilciliklerin Bakanlığa bildirim sorumluluğu

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte 17 nci madde kapsa-

mında faaliyet göstermekte olan şube ve temsilcilikler bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla altı

ay içerisinde Ek-2’de yer alan formata uygun olarak Bakanlığa bildirimde bulunur.

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesine

göre yapılacak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu başvurularına, personel istihdamı, bunların

görevlendirilmesi ve denetlenmesine, bildirim yükümlülüklerine ilişkin iş ve işlemler; başka

bir mevzuat ile doğrudan düzenlenene kadar bu Tebliğin uygulanabilir hükümlerine göre ya-

pılır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA TEKNİK

DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ GÖREVLENDİRİLMESİ, 
İZLENMESİ VE DENETLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında teknik değerlendirme
faaliyetini yapacak olan teknik değerlendirme kuruluşlarının Yönetmeliğin 31 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca başvuru esasları ile bu kuruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde,
görevlendirilmesinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında

faaliyette bulunacak teknik değerlendirme kuruluşlarının taşıması gereken nitelikleri, Bakan-
lıkça görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, teknik
değerlendirme kuruluşlarının yükümlülükleri ile Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenme-
sine, denetlenmesine ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik

Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 97 nci maddesi, 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
ile 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği (305/2011/AB)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

(305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında;
a) Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Organizasyonu (EOTA): Avrupa teknik

değerlendirmesi vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) Teknik değerlendirme kuruluşu (TDK): Avrupa değerlendirme esasının hazırlanma-

sını koordine eden ve bu esasa göre Avrupa teknik değerlendirmesini düzenleyen kuruluşu,
ç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil

olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şek-
lini,

d) NANDO: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar
Bilgi Sistemini, 

e) Yönetmelik: 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni,

ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamındaki bir yapı malzemesinin temel karakteristikleri

ile ilgili performansını Avrupa değerlendirme esasına ve Avrupa teknik değerlendirmesine da-
yalı olarak ortaya koymak üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar 7223 sayılı Kanun,
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Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzeme-
leri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
Başvurusu uygun bulunan kuruluşlar Bakanlık tarafından teknik değerlendirme kuruluşu olarak
görevlendirilir.

(2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın Yönetmelik kapsamında teknik de-
ğerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlar bu faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumlu-
dur.

İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Değerlendirme Kuruluşlarında Aranacak Nitelikler, 

Personel ve Yüklenici Kullanımı ile İlgili Şartlar

Teknik değerlendirme kuruluşlarında aranacak nitelikler 
MADDE 6- (1) Bakanlıkça TDK olarak görevlendirilecek kuruluşlar, 7223 sayılı Ka-

nunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinde, Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılar ve
belirtilen hususları yerine getirir.

Personel ile ilgili şartlar
MADDE 7- (1) Başvuru sahibi kuruluş, yürüteceği teknik değerlendirme faaliyetini

tam ve eksiksiz sürdürebilmek amacıyla Ek-2’de belirtilen nitelikleri haiz, atandıkları malzeme
alanına ve göreve uygun tecrübeye, teknik ve mesleki bilgiye, mevzuat bilgisine ve yabancı
dil bilgisine sahip yeterli sayıda personeli bünyesinde bulundurmalıdır.

(2) Risk analizi yapma ve teknik kriter belirleme sürecinde görevli personel; üniversi-
telerin, mimarlık, mühendislik veya teknoloji fakültelerinin birinde yükseköğrenimini tamam-
ladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında, en az iki yılı bu malzeme alanı ile ilişkili
inşaat uygulamalarında olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine veya görevlendirildiği mal-
zeme alanında ya da bu malzeme alanı ile ilişkili inşaat uygulamaları konusunda en az on yıllık
akademik kariyere sahip olmalıdır. 

(3) Değerlendirme metodu belirleme sürecinde görevli personel; üniversitelerin mimar-
lık, mühendislik, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin veya yüksekokulların teknik bölüm-
lerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında, en
az iki yılı üretim süreci veya laboratuvar tecrübesi olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine
veya görevlendirildiği malzeme alanında en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır. 

(4) Fabrika üretim kontrolü belirleme sürecinde görevli personel; üniversitelerin mi-
marlık, mühendislik, teknoloji ve teknik eğitim fakültelerinin veya yüksekokulların teknik bö-
lümlerinin birinde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra görevlendirildiği malzeme alanında
en az iki yılı üretim süreci tecrübesi olmak üzere, en az beş yıllık iş tecrübesine sahip olmalı
veya görevlendirildiği malzeme alanında en az on yıllık akademik kariyere sahip olmalıdır. 

Laboratuvar ve yüklenici kullanımı ile ilgili şartlar 
MADDE 8- (1) TDK görevlendirileceği malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin

temel karakteristikleri için performans değerlendirmesini yapmaya yarayan gerekli araç ve
ekipmana erişmekle yükümlüdür. Başvuru aşamasında başvuru kapsamındaki her malzeme
alanında en az bir laboratuvar Bakanlığa bildirilmelidir. Teknik değerlendirme faaliyetlerinde
ürün için belirlenen değerlendirme metodunun Bakanlığa iletilen laboratuvarların kapsamla-
rında bulunmaması durumunda TDK ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan bir laboratuvarla
sözleşme yapar ve laboratuvarı kullanım öncesi 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) ben-
dinde belirtilen dokümanlarla birlikte Bakanlık onayına sunar. 
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(2) TDK’nın yüklenici kullanması durumunda bu yüklenici TS EN ISO/IEC 17025:
Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite
olmalı veya TDK tarafınca TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak çalıştığı değer-
lendirilmiş olmalıdır. TDK’nın kendi bünyesindeki laboratuvarlar için de aynı şartlar geçerlidir.
Yüklenici seçimlerinde Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş onaylanmış laboratuvarlar
veya akredite laboratuvarlar tercih edilmelidir.

(3) Yüklenici kullanılması durumunda TDK, TS EN ISO/IEC: 17065: Ürün, proses ve
hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar veya TS EN ISO/IEC 17025 standartla-
rında yer alan yüklenici kullanımıyla ilgili gerekleri yerine getirir.

Diğer şartlar 
MADDE 9- (1) TDK, başvuru kapsamındaki malzeme alanı/alanları için teknik değer-

lendirme yöntemlerine sahip olmalıdır.
(2) TDK, TS EN ISO 9001 Belgesine sahip olmalı ve standarttaki şartları sürekli olarak

sağlamalıdır.
(3) TDK, düzenlemiş olduğu teknik değerlendirmelerin yanlış kullanımı sonucunda tü-

keticiyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımını engellemeye yönelik yöntemleri ve/veya kötüye kul-
lanılması durumunda alınması gereken tedbirleri belirlemiş olmalıdır.

(4) TDK, başvuru kapsamında yürüteceği teknik değerlendirme faaliyetlerinin dışında
herhangi bir faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetlerini ve başvuru kapsamındaki faaliyetlerini
birbirinden ayırt edebilmek için uygulayacağı yöntemleri belirlemiş olmalıdır.

(5) TDK, sigorta bedeli teknik değerlendirme faaliyeti yürüttüğü malzeme alanının do-
ğası gereği taşıdığı ve normal kullanım süresi içinde arz edebileceği riskler, teknik değerlen-
dirme faaliyetinin ve kullanıcı ile tüketicilerin niteliği ile sektörün büyüklüğü gibi ölçütler göz
önüne alınarak belirlenmiş olan, gerekli teminat limiti belirlenirken hangi faktörlerin hesaba
katıldığı açıkça belirtilmiş, Yönetmelik kapsamında yürüttüğü faaliyete atıf yapan bir mesleki
sorumluluk sigortasına sahip olmalı ve TDK statüsü devam ettiği sürece bu sigortanın sürek-
liliğini sağlamalıdır.

(6) TDK, organizasyon şemasını ve karar alma mekanizmasında görev alanların isim-
lerini kamuya web sitesi aracılığıyla duyurmalıdır.

(7) TDK bir kayıtlı elektronik posta  (KEP) hesabı adresine sahip olmalıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme, Bildirim ve Görevlendirme

Başvuru 
MADDE 10- (1) Başvuru sahibi kuruluş, kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından imza-

lanan, formatı Ek-1’de yer alan ve kuruluşça yürütülecek olan faaliyetlerin tanımının, kuruluşun
yetkin olduğunu belirttiği malzeme alanının/alanlarının belirtildiği başvuru yazısı ile Bakanlığa
başvurur. 

(2) Başvuru yazısı ekinde aşağıdaki dokümanlar, aksi belirtilmedikçe, Türkçe dilinde
Bakanlığa iletilir:

a) Kuruluşun unvanını, adresini, ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.

b) Kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza beyannameleri.
c) Başvuru kapsamında belirtilen malzeme alanlarına göre teknik değerlendirme faali-

yetinde rol alan personelin adının, görevinin ve eğitim durumunun belirtildiği detaylı personel
listesi, personelin diplomaları, sertifikaları, özgeçmişleri, sözleşmeleri, sosyal güvenlik sigortası
kayıtları, gizlilik, bağımsızlık ve tarafsızlık beyannameleri, personelin 7 nci maddede belirtilen
şartları sağladığını kanıtlayan belgeler.
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ç) Başvuru sahibi kuruluş, Avrupa teknik değerlendirme hazırlama faaliyetlerinde yük-
lenici, şube veya temsilcilik kullandığı takdirde bu faaliyetlerle ilgili sözleşmeler ve varsa kendi
laboratuvarı dâhil olmak üzere kullanacağı laboratuvarların detaylı listesi ile bu laboratuvarların
TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikaları veya kuruluşun bu laboratuvarlara TS EN
ISO/IEC 17025 standardına göre gerçekleştirdiği inceleme ve değerlendirmeye ilişkin dokü-
manlar.

d) Mesleki sorumluluk sigortasının sureti.
e) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin sureti.
f) Aşağıda sayılan dokümanların kontrollü kopyası;
1) Kuruluşun karar alma mekanizmasında görev alanların isimlerini içeren organizasyon

şeması.
2) Kuruluşun, yönetim sorumluluğunu yerine getirdiğini gösteren bir sisteme veya do-

kümana, kendi içerisinde ve ticari ilişki kurduğu iş ortakları arasındaki gizli ve özel bilgilerin
gizliliğini sağlayacak yöntemlere ve politikaya, ilgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği,
bakımı ve arşivlenmesini sağlamak için bir doküman kontrol sistemine, yönetim esas ve usul-
lerine uyulduğunun düzenli olarak gözetimini sağlayabilecek bir iç denetim ve yönetim değer-
lendirme sistemine, itiraz ve şikâyetleri nesnel olarak ele alarak değerlendiren bir yönteme
sahip olduğunu kanıtlayan prosedürler.

3) Başvuru kapsamındaki yapı malzemeleri alanı/alanları için teknik değerlendirmenin
hazırlanmasına, EOTA faaliyetlerine katılım ve ilgili koordinasyonu sağlamaya yönelik pro-
sedürler.

4) Kuruluşun Avrupa teknik değerlendirmesi faaliyetinin dışında herhangi bir başka
faaliyet yürütmesi halinde bu faaliyetleri ile başvuru kapsamındaki faaliyetini birbirinden ayırt
edebilmek için uygulayacağı yöntemleri içeren prosedür.

5) Yönetmeliğin Ek-4 Tablo 2’sinde ve bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde Av-
rupa teknik değerlendirmesi faaliyetinde görev alacak personelin görev, yetki ve sorumluluk-
larını, seçim ölçütlerini, yetkinlik kriterlerini, yetkinlik değerlendirme ve performans izleme
yöntemlerini içeren prosedürler ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için hazırlanan eğitim plan-
ları.

6) Personel ücretlendirme politikasının hazırlanan Avrupa teknik değerlendirme sayı-
sından ve kuruluşun diğer faaliyetlerinden bağımsız olduğu, faaliyetlerde tarafsızlığın ve giz-
liliğin sağlanması için ne tür önlemler alındığının tariflendiği prosedür.

7) Kuruluşun kendi bünyesindeki ve/veya yüklenici olarak kullanacağı laboratuvarların
yeterliliğinin sağlanmasında ve performansının izlenmesinde kullanacağı kontrol yöntemlerini
içeren prosedürler ve yüklenicinin uyguladığı yöntemlerin uygunluğunun denetlenmesine iliş-
kin hususları içeren prosedür.

8) Kuruluşun unvanı, logosu ve düzenlemiş olduğu Avrupa teknik değerlendirmelerinin
tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı şekilde yanlış kullanımını engellemeye yönelik yöntemler
ve/veya kötüye kullanılması durumunda alması gereken tedbirleri içeren prosedür.

9) Şikayet değerlendirme ve düzeltici önlemlere ilişkin prosedür.
(3) 12 nci maddede belirtilen bildirim sürecinde Komisyona iletilecek olan ve Bakanlık

resmi internet sitesinde yayımlanacak kılavuzda yer alan sorular cevaplanarak İngilizce olarak
Bakanlığa teslim edilir.

(4) Kapsam genişletme başvurularında ve Bakanlığa daha önce iletilen bilgi ve belge-
lerde değişiklik olması durumunda TDK’yı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış
Ek-1’deki başvuru yazısıyla sadece bu değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler Bakanlığa teslim
edilir. 
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(5) Başvuruda teslim edilen tüm dokümanlar kuruluş kaşesiyle ve kuruluşu temsile yet-
kili kişi tarafından onaylanarak Bakanlığa iletilir.

(6) Başvuru ve sonrasında Bakanlıkla kuruluş arasındaki yazışmalarda kuruluşun kayıtlı
elektronik posta (KEP) adresi kullanılır. Başvurular Bakanlığın talebi halinde elektronik yazılım
sistemi vasıtasıyla yapılır. Bakanlıkça talep edilmesi halinde, TDK başvuruları ile TDK faali-
yetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bakanlıkça kurulacak bir elektronik sistem aracılı-
ğıyla yürütülür. Kuruluşa dair işlemlerin sistem üzerinden takip edilmesi için yetkilendirilmiş
personel Bakanlığa bildirilir.

(7) Kamu kuruluşları başvurularında, statüleri çerçevesinde temin ettikleri belgeleri
Bakanlığa teslim eder.

(8) Başvuruda ve başvuru sonrasındaki değişiklerle ilgili Bakanlığa teslim edilen bilgi
ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk kuruluşa aittir.

(9) Bakanlık başvuru işlemlerine ilişkin bir kılavuzu resmi internet sitesinde yayımlar.
Değerlendirme
MADDE 11- (1) Başvuru, kuruluşun 10 uncu madde çerçevesinde teslim ettiği belgeler,

6 ncı maddede belirtilen nitelikler ve 7 nci maddede ortaya konulan kriterlere göre Bakanlıkça
incelenir ve değerlendirilir.

(2) Yapılan değerlendirilme neticesinde kuruluşun TDK olarak görevlendirmesine dair
kararı Bakanlık verir.

(3) Bakanlıkça 14 üncü madde uyarınca gerçekleştirilen denetim veya değerlendirmeleri
süren kuruluşların başvuruları, bu işlemlerde uygunsuzluk bulunması halinde uygunsuzluklar
kuruluşça giderilinceye ve söz konusu işlemler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alın-
maz.

Bildirim ve görevlendirme
MADDE 12- (1) Bakanlıkça TDK olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi

uygun görülen kuruluşlar NANDO’da yayımlanmaları için Ticaret Bakanlığı aracılığı ile Ko-
misyona bildirilir.

(2) Komisyon tarafından görevlendirme kapsamı NANDO’da yayımlanan veya hali
hazırda TDK olup kapsam genişletmeleri NANDO’da yayımlanan kuruluşlar ilgili kapsamda
TDK statüsü kazanır.

(3) Komisyonca belirlenen TDK görevlendirme süresi beş yıldır. TDK beş yılın sonunda
yeniden TDK olararak görevlendirilmek istemesi halinde Bakanlığa başvurur.

(4) TDK’nın bildirime konu faaliyetlerinde ve özelliklerinde meydana gelen ve Ek-1
başvuru yazısı ile Bakanlığa ilettiği değişiklikler NANDO’da yayımlanmak üzere Ticaret Ba-
kanlığı aracılığıyla Komisyona bildirilir.

(5) Bakanlık, TDK’lara ilişkin görevlendirmeye, faaliyet kapsamında meydana gelen
değişikliklere ve faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması, kısıtlanması ve sonlandırılmasına
dair kararlar ile iletişim bilgilerini ve bu bilgilerde oluşan değişiklikleri resmi internet sitesinde
duyurur.

(6) NANDO’da Yönetmelik görev kapsamı yayımlanmayan kuruluşlar Yönetmelik kap-
samında faaliyet gösteremezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TDK’ların Yükümlülükleri, İzlenmeleri ve Denetimleri ile İdari Yaptırımlar

TDK’ların yükümlülükleri 
MADDE 13- (1) TDK’lar, 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde
yer alan yükümlülüklerle birlikte aşağıdaki hususları da yerine getirir:
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a) Kuruluş EOTA’ya üye olur ve Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtilen gereklere
istinaden aidatları ve toplantı katılım masraflarını karşılar.

b) Avrupa teknik değerlendirmesini, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına
göre Komisyonca oluşturulan ve Ek-2’de yer alan Avrupa teknik değerlendirmesi formatına
uygun olarak düzenler.

c) Avrupa teknik değerlendirmesi hizmeti sunarken piyasa koşullarını zorlayacak yü-
kümlülükler getirmekten, üretim maliyetlerini arttırmaktan ve imalatçıları zor duruma düşür-
mekten kaçınır. 

ç) Teknik değerlendirme kuruluşu statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk si-
gortasının sürekliliğini sağlar.

d) Görevlendirildiği malzeme alanı/alanlarında yürüttüğü faaliyetleri doğru, eksiksiz
ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirir. 

e) TDK yaptığı tüm işlemlere ve düzenlediği belgelere ilişkin tüm kayıtları on yıl bo-
yunca muhafaza eder ve bunları talep edilmesi halinde Bakanlığa iletir. 

f) Düzenlediği Avrupa teknik değerlendirmelerinin detaylı listesini her yıl Ocak ayı içe-
risinde, Avrupa teknik değerlendirmelerini ise düzenlenme tarihinden itibaren on beş iş günü
içerisinde Bakanlığa iletir. Ayrıca Avrupa teknik değerlendirmesi başvurusu yapılmış ancak
değerlendirme işlemleri olumsuz sonuçlanan ürünlerle ilgili bilgileri de on beş iş günü içeri-
sinde Bakanlığa iletir. 

g) Avrupa teknik değerlendirmesi hazırlama faaliyeti çerçevesinde herhangi bir başvu-
runun reddedilmesi veya bir Avrupa teknik değerlendirmesinin düzenlenmemesi ya da düzen-
lenmiş bir Avrupa teknik değerlendirmesinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında
bu bilgileri on beş iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir.

ğ) Avrupa teknik değerlendirme faaliyetine ait bilgi ve belgeleri, Bakanlığın talebi ha-
linde, elektronik yazılım sistemi vasıtasıyla da Bakanlığa iletir.

h) Yayımlamış olduğu Avrupa teknik değerlendirmesinin yanlış ve/veya usulsüz kulla-
nıldığını tespit ettiğinde düzeltilmesi için gerekli tedbirleri alır ve bu durumu Bakanlığa bildi-
rir.

ı) 10 uncu madde çerçevesinde Bakanlığa teslim edilen bilgi ve dokümanlarda faaliye-
tini etkileyen değişiklikler olması durumunda en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlığı bil-
gilendirir. Başvuru yazısı içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme
Ek-1’deki başvuru yazısı ile yapılır.

i) Faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya TDK statüsüne son verilen ya da kendi isteği
ile faaliyetine son veren TDK’lar, faaliyette bulundukları dönemde yapmış oldukları teknik
değerlendirme faaliyetleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı malzeme alanında faaliyette bulunan
başka bir TDK’ya gerektiğinde devredilmek üzere Bakanlığa teslim eder. Ancak, devri yapan
TDK’nın on yıl süre ile kayıt ve belgeleri muhafaza etme ve talebi hâlinde Bakanlığa sunma
sorumluluğu devam eder. 

j) TDK statüsünün sonlanması söz konusu kuruluşların görevli oldukları süre boyunca
yürüttükleri faaliyetlerden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

İzleme ve denetim
MADDE 14- (1) Bakanlık, görevlendirdiği TDK’ların 7223 sayılı Kanun, Uygunluk

Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönet-
meliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmedikle-
rini, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun
olarak sürdürüp sürdürmediklerini izler ve denetler. 
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(2) Denetimler, Bakanlığın uygun gördüğü tarihte, re’sen veya şikâyet üzerine kuruluş
adresinde veya uzaktan erişim araçları kullanılarak yapılır. Bakanlıkça aksi kararlaştırılmadıkça
kuruluşlar azami on sekiz ayda bir kez denetlenir.

(3) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen şartlarla ilgili tüm dokü-
manlar izlemeye ve denetime tabidir.

(4) Denetimde tespit edilen hususlar denetim tutanağına kaydedilir. Denetim tutana-
ğındaki hususlarla ilgili olarak Bakanlığın nihai değerlendirmesi denetimden sonra TDK’ya
ayrıca bildirilir.

(5) İzleme ve denetimde tespit edilen uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etki-
leyecek ölçüde olmaması halinde bu uygunsuzluklar TDK’ya bildirilir ve TDK aldığı tedbirleri
yedi iş günü içerisinde Bakanlığa bildirir. 

(6) Bir kuruluşun 12 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı faaliyette bulunduğu hakkında
kuvvetli şüphe veya bir kanıt bulunması halinde kuruluş Bakanlıkça denetlenebilir veya eldeki
kanıtlara dayanılarak değerlendirme yapılabilir. 

İdari yaptırımlar
MADDE 15- (1) TDK’ların; 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu
Tebliğde hükme bağlanan nitelikleri karşılamadığının, yükümlülükleri yerine getirmediğinin
ve faaliyetlerini öngörülen koşullara uygun olarak sürdürmediğinin tespit edilmesi durumunda
Bakanlık tarafından 7223 sayılı Kanun kapsamında aşağıdaki idari yaptırım ve önlemler uy-
gulanır:  

a) 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen izleme ve denetimde tespit edilen
uygunsuzluğun kuruluşun asli faaliyetlerini etkileyecek ölçüde olması halinde kuruluşun faa-
liyet kapsamı, bu uygunsuzluktan etkilenen ürünün taşıdığı risk durumu, tehlikenin aciliyeti
ve kullanıcı öncelikleri Bakanlıkça değerlendirilmek suretiyle belirlenecek bir süre için kısıt-
lanır veya askıya alınır. Bu uygunsuzlukların önem derecesine göre kuruluşa yirmi iş gününden
az, altmış iş gününden fazla olmamak üzere düzeltici faaliyet için süre verilir. Kuruluş verilen
süre içerisinde düzeltici faaliyetlerini tamamlarsa kısıtlama veya askı kaldırılır; uygunsuzluklar
giderilmediği takdirde ilave süre verilmeksizin kuruluşun TDK statüsüne son verilir. Kuruluş-
lara düzeltici faaliyet için süre verilmesi veya kısıtlama veyahut askı işlemi tesis edilmesi, Ba-
kanlığın idari yaptırım uygulamasına engel teşkil etmez.

b) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun
20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anı-
lan Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK statüsüne son verilir.

c) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştirilen teknik değerlendirme işlemlerinin ilgili
yönetmeliklere ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara göre yürütülmemesi durumunda 7223
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası
uygulanır.

ç) 13 üncü maddedeki bildirimlerin belirtilen süre zarfında Bakanlığa yapılmaması du-
rumunda, 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde öngörülen
idari para cezası uygulanır.  

d) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen yüklenici veya personel ile ilgili şartların sağ-
lanamaması halinde, 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK faa-
liyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla kırk beş iş günü süre verilir.
Süre sonunda, yüklenici veya personel ile ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda, 7223
sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği TDK statüsüne son verilir.
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e) Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların
sağlanmaması durumunda, 7223 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği
TDK faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla otuz iş günü süre
verilir. Süre sonunda, mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda
TDK statüsüne son verilir.  

f) Faaliyet kapsamı kısıtlanan veya askıya alınan TDK’nın kısıtlanan veya askıya alınan
kapsamda faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edilmesi durumunda söz konusu TDK’nın gö-
revlendirmesi iptal edilir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın bir kuruluşça Yönet-
melik kapsamındaki ürünlere ilişkin CE işaretlemesinin, belgelerin, test raporları ve diğer bel-
gelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlendiği, kullanıldığı, tahrif veya taklit edildiğinin tespit
edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde öngö-
rülen idari para cezası uygulanır. 

(3) 14 üncü Maddenin altıncı fıkrasında belirtilen denetim veya değerlendirme sonu-
cunda bir kuruluşun NANDO’da görev kapsamı yayımlanmadığı halde Yönetmelik kapsamında
faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi halinde 7223 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(4) İdari yaptırımların tebligatı 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre
yapılır.

(5) TDK’lara uygulanan idari yaptırım kararları Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığına
bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kuruluşların Eşgüdüm ve İşbirliği

Kuruluşların eşgüdüm ve işbirliği
MADDE 16- (1) Bakanlıkça birden fazla TDK’nın görevlendirilmiş olması halinde ku-

ruluşlar, EOTA tarafınca Avrupa değerlendirme esaslarının oluşturulması aşamasında ulusal
mevzuat gereklerinin dikkate alınması için gerekli koordinasyon, eşgüdüm ve işbirliğini sağlar,
birlikte hareket ederler ve bununla ilgili çalışma usul ve esaslarını belirler ve Bakanlıkla işbirliği
içerisinde olurlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 17- (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Avrupa Teknik Değerlendirme Kuru-
luşlarının Görevlendirilmesine ve Denetlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2014-12) yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Teknik değerlendirme kuruluşlarının uyum süresi
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hâlihazırda Bakanlıkça

görevlendirilmiş olan TDK’lar,  bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla on sekiz ay içerisinde
ikinci bölümde belirtilen şartları yerine getirir ve bunu kanıtlayan dokümanlarla birlikte gö-
revlendirme kapsamlarının teyit edilmesi için Bakanlığa başvururlar. Bu Tebliğin yürürlük ta-
rihinden sonra yapılacak personel görevlendirmelerinde 7 nci madde ve laboratuvar kullanım-
larında 8 inci madde hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6959 

—— • —— 
Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 6868 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 

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

Sıra 
No 

İhale Konusu Taşınmazlar 

İhale 
Şartnamesi 

Bedeli 
(TL) 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(TL) 

Son Teklif 
Verme 
Tarihi 

İletişim 
Numarası 

1 
Afyonkarahisar/Emirdağ/Toklucak 
919 parseldeki 40.000 m2 taşınmaz 
ve üzerindeki yapılar 

1.000 45.000 26.07.2022 (312) 585 8240 

2 
Ankara/Yenimahalle/Susuz  
62121 ada 3 parseldeki 2.523 m2 

1.000 150.000 26.07.2022 (312) 585 82 70 

3 
Ankara/Yenimahalle/Susuz  
62140 ada 1 parseldeki 3.740 m2 

3.000 250.000 26.07.2022 (312) 585 82 70 

4 
Ankara/Yenimahalle/Susuz  
62141 ada 4 parseldeki 4.484 m2 

3.000 300.000 26.07.2022 (312) 585 82 70 

5 
Ankara/Yenimahalle/Susuz  
62125 ada 6 parseldeki 3.804 m2 

3.000 250.000 26.07.2022 (312) 585 82 70 

6 
Ankara/Yenimahalle/Susuz  
62126 ada 2 parseldeki 3.575 m2 

3.000 250.000 26.07.2022 (312) 585 82 70 

7 
Ankara/Kalecik/Halitcevriaslangil 
521 ada 1 parseldeki 113.940,59 m2 

1.000 200.000 26.07.2022 (312) 585 83 30 

8 
Kütahya/Merkez/Parmakören  
4021 ada 1 parseldeki 4.879,77 m2 

3.000 250.000 26.07.2022 (312) 585 84 20 

9 
Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar  
111127 ada 2 parseldeki 1.018 m2 

1.000 150.000 27.07.2022 
(312) 585 84 87 
(312) 585 82 30 

10 
Antalya/Döşemealtı/Yeşilbayır 
 531 ada 1 parseldeki 15.878 m2 

5.000 2.000.000 27.07.2022 
(312) 585 84 87 
(312) 585 82 30 

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

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

3. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ORTAK GİRİŞİM GRUPLARI, kooperatifler, vakıflar 
ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir. Yatırım 
fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarının tamamı 
yatırım fonu olamaz. 

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

5. İhale Şartnamesi bedeli; 
• Alıcı : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
• Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O) 
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• Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel’e 
İlişkin İhale Şartname Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak 
için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması 
halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir). 

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

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

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

8. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak 
ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye 
bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda 
ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %20 (yüzde yirmi) oranında basit 
faiz (vade farkı) uygulanacaktır. 

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

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

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

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

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

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

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

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

    7115/1-1 
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1 ADET OES (OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRE) ANALİZ CİHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet OES (Optik Emisyon Spektrometre) 

Analiz Cihazı teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

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

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartname ve ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 27.06.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 6961/1-1 
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TAŞIT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhtiyacı 7 Adet 2022 Model Fiat Egea Sedan 1.6Mjet 

Lounge Plus Paket 130HP DCT Siyah Renk Araç Şoför ve Akaryakıt Hariç, Yıllık 
36.000km/Adet Kullanım Sınırı İle 36 Ay Süreli Olarak Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç 
Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek 
şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

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

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 
firmaya iade edilecektir. 

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

3-Teklifler, 30.06.2022 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda 
belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6-Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7-Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8-İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/614683 
TALEP TAKİP NO: * BSNM5KE4CZ * 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb.  : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi  : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

 7071/1-1 
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14 KALEM LASTİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Diyarbakır İrtibat Büro Müdürlüğünden: 

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanlığı ihtiyacı 14 kalem lastik, Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun şekilde, ihale ek 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Diyarbakır İrtibat Büro 

Müdürlüğümüzde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Müdürlüğümüzce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. 

Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya 

İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3. Teklifler, 30.06.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Diyarbakır İrtibat Büro 

Müdürlüğümüzde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

 7095/1-1 
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RAY DEVRESİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2022/591488 
İşin Adı  :  Ankara Elektronik Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 

İhtiyacı (Gezin-Kürk İstasyonları) 10 Kalem Ray 
Devresi Malzemesi Alımı İşi 

İhale Türü - Usulü  :  Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin   
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

BEHİÇBEY/YENİMAHALLE 
b) Telefon ve faks numarası : 03125208771 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik 
dokümanının  
görülebileceği internet 
adresi  

: www.tcdd.gov.tr 

2- İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Kalem Ray Devresi Malzemesi Alımı 
b) Teslim [yeri / yerleri]  : TCDD 5. Bölge Müdürlüğü (Malatya) (Teknik şartnamede 

belirtilmiştir). 
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüz yirmi) 

takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. 
3- İhalenin / Ön Yeterlik /  
Yeterlik Değerlendirmesinin:  

  

a) Yapılacağı yer : TCDD İşletmesi 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 
Hizmet Alım İhale Komisyonu 

b) Tarihi ve saati : 28.06.2022 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosuna 28.06.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 500,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 6829/1-1 
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KİREÇ TAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/540987 
1-İdarenin  
a) Adresi : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri 

YEŞİLYURT / MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52 
c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet 
adresi (varsa) 

: 

2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 8.000 Ton Kireç Taşı 

alımı; 
b) Teslim yerleri : Malatya Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 
c) Teslim tarihi : 01/10/2022 - 31/12/2022 Tarihler arasında termin  programına 

  göre teslim edilecektir. 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 29/06/2022  14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler : 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

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

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

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

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.2.1- Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 
olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 
veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 
Fabrikalarımız Laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2- İş deneyim belgeleri 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,teklif edilen bedelin 
% 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 
tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 
veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 
Formu), 

verilmesi zorunludur. 
4.2.3.-İşletme Ruhsatı 
4.2.4.-İşletme İzin Belgesi 
4.2.5.- MTA’ dan alınmış “ kalitatif minerolojik – petrografik “ analiz neticesinde “ kayaç 

adı “  nın “ kireçtaşı “ olduğunu gösteren analiz raporu 
4.2.6.- MTA ya da herhangi bir Şeker fabrikasından alınmış teknik şartnamede yer alan 

kimyasal parametreleri içeren ve şartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 
4.2.7.-Bu ihalede benzer iş olarak, “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast 

üretimi”  benzer iştir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı, Malatya Şeker  Fabrikası  Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası  
karşılığında  satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8-Teklifler, 29/06/2022 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 
ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

9-İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 
12-İş bu ihale konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6891/1-1 
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REFORME KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1-İşletmemiz yetiştirmesi, 510 Baş Reforme Bafra Koyun, 210 Baş Reforme Bafra Koç, 

210 Baş Reforme Bafra Erkek Toklu, 120 Baş Reforme Bafra Dişi Toklu olmak üzere toplam: 
1.050 baş Reforme Küçükbaş Hayvanların canlı ağırlık üzerinden partiler halinde satışı 
yapılacaktır. Tahmin edilen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir. 

Parti 
No 

C i n s i Irkı 
Miktarı 
(Baş) 

Canlı Ağırlık 
(Kg) 

Muh. Bedel 
(TL/Kg) 

Muhammen 
Tutar (TL) 

Geçici 
Teminat 
(%10) 

1 Reforme  Koyun Bafra 170 11.900 33,00 392.700,00 39.270,00 
2 Reforme  Koyun Bafra 170 11.900 33,00 392.700,00 39.270,00 
3 Reforme Koyun Bafra 170 11.900 33,00 392.700,00 39.270,00 
4 Reforme Koç Bafra 210 16.800 38,00 638.400,00 63.840,00 

5 Reforme Erkek Toklu Bafra 210 13.650 40,00 546.000,00 54.600,00 

6 Reforme Dişi Toklu Bafra 120 6.600 40,00 264.000,00 26.400,00 

TOPLAM 1.050 72.750  2.626.500,00 262.650,00 

2-İhale 27/06/2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Alım–Satım ve İhale Komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılım olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 
2 nci ihale, 01/07/2022 günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 

3-Muhammen bedel toplamı: 2.626.500,00.-TL. olup geçici teminatın toplamı: 
262.650,00 TL. dır. İhaleye katılacak firma ve şahıslar yatırdıkları teminat oranında diledikleri 
partiye iştirak edebilirler. 

4-İhaleye girmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) Tebligat için adres beyanı, 
b) Geçici teminat yatırması, 
c) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin 

ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi. 
ç) İhale ile ilgili geçici teminat İşletmemizin, T.C Ziraat Bankası Amasya Şubesi TR 22 

0001 0000 3005 9943 7852 24 nolu hesabına yatırılacak. 
d) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma 

adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç 27/06/2022 tarih ve 
saat 14,00’e kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine 
teslim edilmeyen ihale zarfı dikkate alınmayacaktır. 

5-İhaleye ait Şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (https://www.tigem.gov.tr 
adresinden) veya Gökhöyük Tarım İşletmesinde görülebilir. İşletmemiz telefonlarından bilgi 
alınabilir. 

6-Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

(İşletmemiz Amasya-Mecitözü 
Karayolunun 25. Km.’dedir.) 
Tel:  0358 2735297-98 
Fax: 0358 2735214 
İlan Olunur. 7107/1-1 
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TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİNE EK İNŞAAT YAPIMI VE İŞLETMECİLİK 
HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İlçe/ 

Mahalle 

Ada/ 

Parsel 
Tesis Adı 

Süre 

(Yıl) 

10 Yıllık Maliyet 

Bedel (TL) 

1 Yıllık Kira 

Bedeli 

Geçici 

Teminat (TL) 

Tarih/ 

Saati 

Onikişubat/ 

Kürtül 
160/2 

Tıbbi Atık 

Sterilizasyon 

Tesisine Ek İnşaat 

Yapımı ve 

İşletmecilik 

Hakkının Kiraya 

Verilmesi İşi 

10 68.146.254,96 
240.000,00 

+KDV 
2.044.388,00 

28.06.2022 

14:00 

İHALENİN TÜRÜ,  KONUSU,  YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz, Yap-işlet olarak 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi  (Kapalı teklif) doğrultusunda belirtilen tarih ve 
saatte İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda ihale ile kiraya verilecektir.  

2. İhalesi yapılacak taşınmaz ile ilgili ihale şartname bedeli 1.000,00 TL karşılığında  
(şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. 
Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. 

3. “Aylık Tesis İşletme Kira Bedeli” nin hesaplanmasına esas olacak; Yüklenici’nin ihale 
esnasında taahhüt etmiş olduğu % pay oranı, KDV hariç en az % 38 (Yüzdeotuzsekiz) olup,  %38 
pay oranı  üzerinden artırım olacaktır.En yüksek pay oranı veren istekli bu ihalede avantajlı teklif 
olarak kabul edilecektir.  

4.İhale ile kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, 
başvuru saatinden önce nakit olarak ödenecekse Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 
Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 
iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ve teminat türü belirtilecektir. 

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: 
a. Tedavüldeki Türk Lirası 
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu 
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller 
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları  
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA 

TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;  
İhaleye katılacak isteklilerin sunacağı belgeler şunlardır: 
a. Kanuni ikametgâhı olması, 
b. T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler 

için). 

 



17 Haziran 2022 – Sayı : 31869 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

c. İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 
d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 
Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 

ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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,  

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 

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

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

f. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin 
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

g. Geçici teminat olarak; tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 2.044.388’ TL 
bedelin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, 
Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. İstekliler tarafından; sunulacak olan bankalar ve özel 
finans kurumlarında alınan teminat mektupları ile birlikte söz konusu banka ya da özel finans 
kurumu teyit yazısının da olması gerekmektedir. 

ğ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortaklık Girişim Beyannamesi 
ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

h. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir) 

ı. 2886 sayılı yasaya göre cezalı/yasaklı olmadığına dair beyanı, 
i. SGK ve bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu olmadığına dair belge, 
j. Sermaye durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi, 
k. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 
l. İstekli iş deneyim belgesi olarak; 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin yayınlandığı tarihten 
itibaren Yap-İşlet-Devret veya Yap-İşlet modeli ile inşasını yaparak kurduğu ve de işletmesini 
yaptığı tek bir tesisten en az 5 yıl (60 ay) süre ile kesintisiz ve sorunsuz olarak Toplamasını, 
Taşınmasını ve Sterilizasyonunu sağladığına dair ilgili İdareden almış olduğu “İş Bitirme 
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Belgesi” sunulacaktır. Sözleşme süresi tamamlanmamış olan işlerde ise buradaki şartları 
sağladığına dair İlgili İdare’den alacağı yazının aslını sunacaktır. İsteklinin, iş bitirme belgesi 
olarak sunacağı, işi yaptıran ilgili İdareden alacağı söz konusu yazı da; “işin Yap-İşlet-Devret 
modeli veya Yap-İşlet modeli ile yapılıp yapılmadığı, işe ait sözleşmenin hangi tarihleri 
kapsadığı, işe hangi tarihte başlandığı, işin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde mevzuat ve 
sözleşmesine uygun yapılıp yapılmadığı,” hususları mutlak surette belirtilmesi gerekmekte olup 
bu bilgilerden bir veya birkaçının eksik olması durumunda ya da yazıda belirtilen hususlardan bir 
ya da birkaçında olumsuzluk belirtilmiş olması hallerinde, iş bitirme belgesi eksik kabul 
edilecektir. 

m. İhaleye giren isteklilerin kendi adlarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 
alınmış “Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Firma İzin Lisans Belgesini” ihale dosyasında 
ekleyecektir. 

n. İhaleye girecek olan istekliler (gerçek kişi ya da firma sahibi ve ortakları), ihale 
tarihinden en geç bir hafta önce alınmış adli sicil kayıtlarını ihale dosyasına ekleyecektir. 

İŞ ORTAKLIĞI; 

a. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. 
b. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak 

bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına 
sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri 
pilot ortak olarak belirlenir. 

c. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 
dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini ihale saatinde komisyona (encümene) 
teklifleri ile birlikte sunacaklardır. 

d. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 
imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur. 

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına 
veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri 
veya birkaçı tarafından karşılanabilir.  

f. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, pilot ortağa yapılır.  

g. Ortak girişimde; iş deneyim belgesi pilot ortak tarafından sağlanacaktır.  
ğ. İş Ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların 

işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 
h. İhaleye yerli istekliler katılacak olup, yabancı isteklilerde ortaklığın %51’i yerli ortak 

olmak kaydıyla bu ihaleye katılabileceklerdir. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli 
oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasından 
anlaşılacaktır. Yabancı ortakların ikamet izin belgelerini (İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Başkanlığından alınmış) beyan etmeleri gerekmektedir. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise 
başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6577/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Eskişehir İli Odunpazarı Belediye Başkanlığından: 
1 -İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR  
Telefon numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 
 Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr 
2- İHALE KONUSU: 
Mülkiyeti Odunpazarı Belediye Başkanlığına ait olan Sevinç Mahallesi 15568 ada 4 

parsel sayılı 1.418,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde kat karşılığı inşaat yapım işi 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin a bendine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle 
ihale edilecektir. 

İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Arsa Alanı (m²) İnşaat Alanı (m²) 
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SEVİNÇ 15568 4 1.418,00 1.080,00 

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 
İhale, 30/06/2022 tarih Perşembe günü, saat 11:00’de “Yenidoğan, Çamkoru Sk. No:2, 

Odunpazarı/ESKİŞEHİR” adresindeki, Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 
4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: 
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alabileceği yer: Odunpazarı Belediyesi Emlak 

ve İstimlak Müdürlüğü Bürosu (Odunpazarı Belediyesi 44 Nolu Büro) 
Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanı satış bedeli :500,00₺ 

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI: 
Sevinç Mahallesi 15568 ada 4 parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. A ve B 

blok olmak üzere toplam inşaat alanı 1.080,00m²’dir. 
A Blok 264 m² (Zemin kat 132,00m²+1. Kat 132,00m²) 
B Blok 816 m² (Zemin kat 408,00m²+1. Kat 408,00m²) 
Paylaşım; İhale katılımcısı/isteklisi, yapacağı/yapmayı taahhüt ettiği inşaatın avan projede 

belirtilen 526 m² bağımsız alanını idaremize bırakmak üzere 10.000,00₺ den aşağı olmamak 
şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır.  

İhale şartnamesinin ekinde bulunan bağımsız bölümlerde belirtilen 
A Blok: Fırın 2 kat brüt 264 m²   
B Blok: İşyeri zemin kat brüt 290 m²                    
Yüklenici payına düşen toplam 554 m² inşaat alanı  

B Blok: Köy Kahvesi zemin kat brüt 118 m²  
B Blok: Belediye sosyal donatı alanları (Taziye evi ve çok amaçlı salon) 1. Kat brüt 408 m²  
İdaremize bırakılacak toplam 526 m² inşaat alanı  
6- TAHMİNİ BEDEL: 
İnşaat Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel): 4.061.372,80₺+KDV (DÖRTMİLYONALTMIŞBİR 

BİNÜÇYÜZYETMİŞİKİ TÜRKLİRASI SEKSEN KURUŞ)’dir. Mevcut yapının yıkımı 
yüklenici tarafından yapılacak olup; yıkım maliyeti bu bedele dahil değildir. 
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7-İŞİN SÜRESİ: 
Mevcut yapının yıkım süresi dahil; yer teslim tarihinden itibaren 300 (üç yüz) takvim 

günüdür.  
8- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENİLECEK BELGELER: 
8.1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak en geç ihale tarihinden önce 30 gün 

içinde alınmış ikametgâh belgesinin aslı (e-Devletten de alınabilir), 
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter 

tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan 
hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 
odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de 
kabul edilecektir. ) 

8.2- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (e-Devletten de 
alınabilir),  

8.3- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu (Geçici teminat; takribi 
bedelin % 3 olan 122.141,18₺), 

Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Lirası  
b) Bankalar ve Özel Finans Kuramlarını tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 

8.4- İmza sirküleri: 
 a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri, 
 b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 
tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, 

8-5- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: 
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) 
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek, 

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının 
hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 
Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek, 
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d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 
belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

8.6- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 
kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini 
vermek. 

8.7- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). 

8.8-Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler 
İsteklinin Organizasyon Yapısı Ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler 
İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin 

başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 
taahhütnamesi ile verilecektir. 

(1) Adet İnşaat Mühendisi veya Mimar  
8.9-  Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale günü tarihli borcu yoktur 

yazısı), 
8.10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği, 
8.11- İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek 

“Yer Gördü Belgesi”, 
8.12- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
9-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:  
2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin 
teminatı gelir kaydolunur. 

10- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 
Teklifler ilanda belirtilen 30.06.2022 Perşembe günü saat 11:00’e kadar, sıra numaralı 

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

11- ARTIRIM TEKLİFLERİ: 
Teklifler, ihale katılımcısı/isteklisi, yapacağı/yapmayı taahhüt ettiği inşaatın avan projede 

belirtilen 526 m² bağımsız alanını idaremize bırakmak üzere 10.000,00₺ den aşağı olmamak 
şartıyla artırım teklifinde bulunacaktır. İhale en fazla artırımı yapan istekli üzerinde bırakılacaktır. 

12- İDARENİN YETKİSİ: 
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 s. D.İ.K.nun 29. 

maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 
İLAN OLUNUR. 
 6815/1-1 
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SINIRLI AYNİ HAK KAPSAMINDA, 19 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIMLI 830 kW VE 

190 kW GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ KURULUM VE 8200 mt  

ENERJİ NAKİL HATTI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Niğde İli Kemerhisar Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen 19 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı GES 830 kW ve 190 

kW Güneş Enerji Üretim Santrali Kurulum ve 8200 mt Enerji Nakil Hattı Yapım İşi ihale 

şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Belediyemiz Meclisi’nin 05.11.2021 tarihli ve 130 sayılı 

Kararı'na istinaden sınırlı ayni hak tesisi kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli : Niğde 

İlçesi : Bor 

Beldesi : Kemerhisar 

Mevki : Tepe Mahallesi  

Cinsi : Arsa 

Türü-Miktarı : 830 kW ve 190 kW Güneş Enerji Üretim Santrali 

Kurulum ve 8200 mt Enerji Nakil Hattı 

Yüzölçümü (m²) :  25.055,07 m² 

Ada No Parsel No : 515 Ada, 386 Parsel 

Belediye Meclisi Tarih ve Sayısı : 05.11.2021 tarih ve 130 sayılı 

Muhammen Bedeli : 19.999.992,49 TL 

  -TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.) 

Geçici Teminat Miktarı : (%3): 599.999,77-TL  

İhale Tarihi ve Saati : 27.06.2022 tarih Pazartesi günü, saat 11:00’de 

MADDE-1. İdare Adres ve İletişim Bilgileri: 

a) Adı : Kemerhisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Han Mah. Nihat Timur Bulvarı no: 80/1 Bor/NİĞDE  

c) Telefon Numarası : (388) 329 20 63 

d) Faks Numarası : (388) 329 32 86 

e) Kep Adresi : kemerhisarbelediyesi@hs01.kep.tr 

f) E-Posta : fenisleri@kemerhisar.bel.tr 

MADDE 2- İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti belediyemize tahsisli Bor 

ilçemiz Kemerhisar Beldesi Tepe Mahallesi 515 Ada, 386 Parselde kayıtlı bulunan 25.055,07 m² 

alana sahip taşınmaz üzerine, Belediyemiz Meclisi’nin 05.11.2021 tarihli ve 130 sayılı Kararı’na 

istinaden 2886 sayılı Devlet İhale kanunu Hükümlerinin sınırlı ayni hak kapsamında, 19 Yıl 

Süreli Gelir Paylaşımlı 830 kW ve 190 kW Güneş Enerji Üretim Santrali Kurulum ve 8200 mt 

Enerji Nakil Hattı Yapım İşi, idarenin belirlemiş olduğu % 13 (yüzde onüç) asgari orandan az 
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olmamak üzere, aylık gelirin idareye bırakılması ve isteklilerin artırım oranları % 1’den az 

olmamak koşulu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü 

ile ihale edilecektir. 19 (Ondokuz) yılın geliri isteklinin vermiş olduğu teklifteki oran 

doğrultusunda aylık olarak paylaşılacaktır.  
MADDE 3- İşin Süresi: İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 takvim günüdür. 
MADDE 4- İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: 
a) Yapılacağı Yer: Han Mah. Nihat Timur Bulvarı no: 80/1 Bor/NİĞDE, Kemerhisar 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati: 27.06.2022 Pazartesi günü, saat 11:00’de 
MADDE 5- İhaleye Katılım Koşulları: İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak 

teknik ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Han Mah. Nihat Timur Bulvarı no:80/1 Bor İlçesi 
Kemerhisar Beldesi/NİĞDE Kemerhisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve 
aynı adresten 10.000,00 TL. (On Bin Türk Lirası) ödenerek temin edilebilir. 

MADDE 6- Teklif Tesliminin Son Tarih ve Saati: Tekliflerin son verilme tarihi 27 
Haziran 2022 Pazartesi günü ve Saat 11:00’dir. Teklifler 27 Haziran 2022 Pazartesi günü ve Saat 
11:00’de ve Han Mah. Nihat Timur Bulvarı no:80/1 Bor İlçesi Kemerhisar Beldesi /NİĞDE 
Kemerhisar Belediyesi adresinde Encümen Toplantı Salonunda yapılacak oturumda açılacaktır. 

MADDE 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir:  
a) Kanuni ikametgâh belgesi. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
d) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.  
e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (d) ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge.  

g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
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3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

h) Geçici Teminat Mektubu veya Teminat Sayılan diğer belgeler. 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)  

j) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  

k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale tarihinden önce alınmış 

belge. 

l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Müdürlüğünden, ihale tarihinden önce alınmış belge. 

m) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname.  

n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyannamesi.  

o) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı. 

İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine 

uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri 

imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Kemerhisar Belediyesi İhale Komisyonu 

Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı 

yazılı olacaktır. Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyonu 

başkanlığına teslim edilecektir. 

8- İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale 

dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir. 

9.- Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmeyecektir.  

10- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 

11- İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 

ücretsiz görülebilir. İştirak edecekler 10.000,00 TL. (On Bin Türk Lirası) karşılığında idarece 

onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.  

12- Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 6882/1-1 
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KONYA-KARAMAN İLE ÇAKMAK-YENİCE DEMİRYOLU HAT KESİMİ KATENER 
SİSTEMLERİ VE 5 ADET TRAFO MERKEZİNİN BAKIMLARININ YAPILMASI 

VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/606552 
1- İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Konya-Karaman ile Çakmak-Yenice Demiryolu 

Hat Kesimi Katener Sistemleri ve 5 Adet Trafo Merkezinin Bakımlarının Yapılması ve 
Arızalarının Giderilmesi işi. 

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

4- Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
30/06/2022 günü saat 10:00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 6902/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 
22.12.2021 tarihinde, sahibi Erisar Havacılık A.Ş. işleticisi Başkent Yıldızları Havacılık 

Eğitim A.Ş. olan, TC-CAA tescil işaretli, C.152 tipi hava aracının, Polatlı Orhan Ünsal Hava 
Parkı (ZZZZ) yakınlarında araziye mecburi iniş yapması ve kabotaj olması sonucu hava aracı 
kazası meydana gelmiştir. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 
Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız 
internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 6896/1-1 
—— • —— 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 
Ata Mahallesi 46217 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Regülatör Alanı Ayrılmasına 

İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 6939/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7003/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7079/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7013/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7105/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7106/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSPARK-İstanbul Otopark İşletmeleri 
Ticaret Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7078/1-1 
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Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 7006/1-1 
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından: 
SERMAYE PİYASASI KURULU MESLEK PERSONEL 

YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare 

Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar 
Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar 
Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel 
seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

şartları taşımak, 
2-30 ADET UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 
- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28 ve KPSS P45 puan türlerinin herhangi birinden 
75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi 
içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla 
olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve 
Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve 
Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve 
İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya 
Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri 
Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar 
Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme 
Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, 
Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve 
Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye 
Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslar 
arası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslar arası 
İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası 
Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve 
Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, 
İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy 
Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi 
Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve 
Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, 
İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu 
yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

 



17 Haziran 2022 – Sayı : 31869 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

3-10 ADET UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 
- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin 
herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek 
puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday 
sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

- Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü 
sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu 
süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar), 

4-10 ADET BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN; 
- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSSP1ve KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde 
olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan 
almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların 
tümü sınava çağrılacaktır.), 

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca 
kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, 

5-01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
6-Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
7-Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak. 
BAŞVURU ŞEKLİ 
Adaylar başvurularını 16-30 Haziran 2022 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e- Devlet 

üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı 
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek 
olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir. 

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web 
adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden 
yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde 
olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e- posta 
adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri 
gerekmektedir. 

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav Ankara ve İstanbul’da 

yapılacak olup, adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirteceklerdir. 
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi 
internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi. 
cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara duyurulacaktır. 
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak 

kazanan adaylara ilişkin Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar sınav 
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir. 

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava 
alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava 
katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği 
sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz 
sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler 
ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları Uzman 

Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı 
sınavı için 4 ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. 

a) 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için; 
A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı. 
B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza 

Hukukunun Genel Esasları. 
C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası. 
D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil. 
E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler. 
F) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi 

ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi. 
b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için; 
A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar 

Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku 
ve eşya hukuku), 

B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler), 
C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama 

Hukuku 
D) Genel Konular: İktisat, Maliye, 
E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve 

Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi, 
c) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için; 
A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri, 
B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri, 
C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri, 
D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye çevrilmesi 

ve Türkçe'den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi. 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum yapılacak 

olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların 
her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı 
olmaması zorunludur. 
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Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama 
yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak duyuru 

sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 
üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. 
Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir. 
Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde 

belirlenen esaslara göre değerlendirilir. 
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 
Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı 
sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil 
adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda 
başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının yarısını 
geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde 
dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü 
içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

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

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama 
işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi 
birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar 
sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 
ANKARA MERKEZİ İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6 
No:156 06530 Çankaya/ANKARA  Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL 
İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/ 
 6911/1-1 
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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.  

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen 
veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve 
eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son 
başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki 
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurt dışından alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden 
alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her 
aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir. 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/06/2022 
Son Başvuru Tarihi           : 01/07/2022 
Başvuru İçin İstenilen Belgeler 
* Başvuru dilekçesi (Profesör kadrosuna başvuracak adayların dilekçesinde başlıca 

araştırma eserini de belirtmesi gerekmektedir.) 
* Nüfus cüzdanı fotokopisi 
* 1 (bir) adet fotoğraf 
* Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi) 
* Özgeçmiş ve eserler listesi 
* Yabancı dil belgesi 
* Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan 

tablosu 
* Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri 

içeren PDF formatında hazırlanmış olan Profesör kadroları için 6 (altı) Doçent kadroları için ise 4 
(dört) adet CD veya taşınabilir bellek 

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜM ABD/PR UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA 

ÖÜ/2022-11 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik 

Atom ve 
Molekül Fiziği 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Fizik bilim alanında 
almış olmak. Yüksek-k dielektirikli 
yarıiletken malzeme özellikleri 
üzerinde Silikon PIN diyotlar, 
MOS Kapasitörler, RadFET’ler, 
sensörler ve dozimetreler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-12 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Fizik Nükleer Fizik Profesör 1 1 

Doçentliğini Fizik bilim alanında 
almış olmak. Standard ve egzotik 
hadronlarla ilgili nükleer madde 
ortamında çalışmalar yapmış 
olmak. 

ÖÜ/2022-13 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Geometri Profesör 1 1 

Doçentliğini Matematik bilim 
alanında almış olmak. Slant 
helisler, Lamarle formülü, 
parametrik yüzeyler ve 
Smarandache eğrileri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 
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ÖÜ/2022-14 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Matematik Geometri Doçent 2 1 

Doçentliğini Matematik bilim 
alanında almış olmak. Spiral 
vektör alanları ve Darboux 
helisler üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-15 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 2 1 

Doçentliğini Biyoloji bilim 
alanında almış olmak. 
Ostrakodlar (Crustacea) ve 
Mikroalg biyoteknolojisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-16 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Biyoloji Botanik Doçent 1 1 

Doçentliğini Biyoloji bilim dalında 
almış olmak. Bitki moleküler 
filogenetiği ve filocoğrafyası ile 
sucul bitki ekolojisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-17 
Fen-Edebiyat 

Fakültesi 
Kimya Analitik Kimya Doçent 2 1 

Doçentliğini Kimya bilim alanında 
almış olmak. Mikrodalga sentez 
veya çok bileşenli reaksiyonlar 
yoluyla heterohalkalı bileşiklerin 
sentezi, fotofiziksel ve 
kemosensör özellikleri üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-18 
Eğitim 

Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal 
Bilimler 
Eğitimi 

Sosyal Bilgiler 
Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Sosyal Bilgiler Eğitimi 
bilim alanında almış olmak. Tarih 
merakı ve fütürizm üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-19 
Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 
ve Fen 
Bilimleri 
Eğitimi 

Matematik 
Eğitimi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Matematik Eğitimi 
bilim alanında almış olmak.  Sayı 
duyusu ve beyin aktivasyon 
yapısı üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

ÖÜ/2022-20 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Uluslararası 
İlişkiler 

Siyasi Tarih Profesör 1 1 

Doçentliğini Uluslararası İlişkiler 
alanında almış olmak. Amerikan 
dış politikası üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. İngilizce ders 
verme yeterliliğine sahip olmak. 

ÖÜ/2022-21 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

İktisat İktisat Tarihi Profesör 1 1 

Doçentliğini İktisadi Düşünce 
Tarihi alanında almış olmak. 
Kurumsal iktisat ve iktisadi kriz 
kuramları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-22 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 
Finansman 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Muhasebe alanında 
almış olmak. Davranışsal 
muhasebe ve denetim üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-23 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Maliye Mali İktisat Doçent 1 1 

Doçentliğini Mikro İktisat alanında 
almış olmak. Ulaştırma sektörüne 
yönelik ekonomik regülasyonlar 
ve ulaştırma sektörüne yönelik 
kamu yatırımlarının etkinliği 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-24 
İktisadi ve 

İdari Bilimler 
Fakültesi 

Kamu 
Yönetimi 

Yönetim 
Bilimleri 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Kamu Yönetimi 
alanında almış olmak. Yönetim 
düşüncesi tarihi ve kamu 
politikası üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2022 – Sayı : 31869 

ÖÜ/2022-25 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Profesör 1 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Neonatoloji uzmanı olmak. 
Hiperoksi ile uyarılan beyin hasarı 
modelleri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-26 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Çocuk immünoloji ve alerji 
hastalıkları uzmanı olmak ve bu 
alanda en az 3 yıl deneyim sahibi 
olmak. Ataksi telenjiektazi üzerine 
çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-27 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları 

Doçent 1 1 
Çocuk Endokrin uzmanı olmak. 
Tip 1 diyabet ve MODY diyabet 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-28 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Göğüs 
Hastalıkları 

Doçent 1 1 

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak. 
Uykuda solunum bozuklukları ve 
Psg kursu sertifikasına sahip 
olmuş olmak. Astım hastalarında 
serum omentin düzeyi üzerine 
çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-29 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Doçent 1 1 

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 
olmak. Kas iskelet doku hücre 
kültürleri üzerinde ve kalça 
osteoartritinde görülen 
morfometrik değişiklikler üzerine 
çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-30 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Doçent 1 1 

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 
olma. Omuz artroskopisi, kalça 
artroskopisi ve ayak hastalıkları 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-31 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Kulak, Burun 
Boğaz 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları 
uzmanı olmak. Rinofototerapi, 
ABR ve VEMP üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-32 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Biyokimya Doçent 1 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup Tıpta 
uzmanlığını almış olmak. 
Doçentliğini Tıbbi Biyokimya 
alanında almış olmak, ADAMTS, 
fekal elastaz, kopeptin, nöropeptit 
Y, antikarbamile protein antikoru 
ve tiyol disülfit dengesi ile ilgili ve 
analitik performans 
değerlendirme üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-33 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Mikrobiyoloji Doçent 1 1 

Tıp fakültesi mezunu olmak, Tıpta 
uzmanlığını almış olmak. 
Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji 
bilim alanında almış olmak ve rat 
modelinde melatoninin Candida 
sepsisi üzerindeki etkileri ile ilgili 
çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-34 
Mühendislik 

Fakültesi 
Kimya 

Mühendisliği 

Temel 
İşlemler ve 

Termodinamik 
Doçent 1 1 

Doçentliğini Kimya Mühendisliği 
anabilim dalından almış olmak. 
Viskoelastik akış ve reolojisi 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-35 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
Elektronik Doçent 2 1 

Doçentliğini Elektrik Elektronik 
Mühendisliği alanında almış 
olmak. Süperiletkenler üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-36 
Mühendislik 

Fakültesi 
Çevre 

Mühendisliği 
Çevre 

Mühendisliği 
Doçent 2 1 

Doçentliğini Çevre Mühendisliği 
alanında almış olmak. Hava 
kirliliği ve kontrolü, çevresel 
epidemiyoloji ve toksikoloji 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
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ÖÜ/2022-37 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Tefsir Profesör 1 1 

Doçentliğini Tefsir alanında almış 
olmak. Tefsir tarihi, usûlü, İşârî 
tefsir, Kur'an ve beşeri bilimler 
ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

ÖÜ/2022-38 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Tefsir Profesör 1 1 

Doçentliğini Tefsir alanında almış 
olmak. Tefsir tarihi, usulü, 
Osmanlı dönemi tefsir tarihi, 
Kıraat-Tefsir ilişkisi üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-39 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam 
Tarihi ve 
Sanatları 

İslam Tarihi Profesör 1 1 

Doçentliğini İslam Tarihi alanında 
almış olmak. Siyer, ilk dönem 
İslam tarihi, gayri müslimlerle 
ilişkiler, Emeviler dönemi 
kurumlar tarihi, İslam tarihçiliği 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-40 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 
Tefsir Doçent 1 1 

Doçentliğini Tefsir alanında almış 
olmak. Kur'an Tarihi, Ulumu'l-
Kur'an ve Ahkamu'l-Kur'an 
üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-41 
Güzel 

Sanatlar 
Fakültesi 

Müzik Müzikoloji Doçent 1 1 

Doçentliğini Müzik Eğitimi 
alanında almış olmak. Müzik 
öğretimi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-42 
Ziraat 

Fakültesi 

Tohum 
Bilimi ve 

Teknolojisi 

Tohum Bilimi 
ve Teknolojisi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Tarımsal Yapılar ve 
Sulama alanında almış olmak. 
Tohumların depolanması ve 
mühendislik özellikleri üzerine 
çalışmaları olmak. 

ÖÜ/2022-43 
Ziraat 

Fakültesi 

Tohum 
Bilimi ve 

Teknolojisi 

Tohum Bilimi 
ve Teknolojisi 

Profesör 1 1 

Doçentliğini Biyoloji alanında 
almış olmak. Bitki doku kültürü, 
bitki sekonder metabolit üretim ve 
analizi üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

ÖÜ/2022-44 
Ziraat 

Fakültesi 
Bitki 

Koruma 
Entomoloji Profesör 1 1 

Doçentliğini Bitki Koruma 
alanında almış olmak. Meyve 
zararlıları üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-45 
Ziraat 

Fakültesi 
Bitki 

Koruma 
Entomoloji Doçent 1 1 

Doçentliğini Bitki Koruma 
alanında almış olmak. Bitki 
paraziti nematodlar ve 
biyoçeşitlilik üzerine çalışmaları 
olmak. 

ÖÜ/2022-46 
Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden 
Eğitimi ve 

Spor 

Beden Eğitimi 
ve Spor 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Spor Bilimleri 
alanında almış olmak. Spor 
bilimleri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

ÖÜ/2022-47 
Yabancı 

Diller 
Yüksekokulu 

Mütercim ve 
Tercümanlık 

İngilizce 
Mütercim ve 
Tercümanlık 

Doçent 1 1 

Doçentliğini Filoloji Temel Alanı, 
Çeviribilim bilim alanında almış 
olmak. Çevirmenlikte 
meslekleşme, çeviri/çevirmen 
edinci üzerine çalışmalar yapmış 
olmak. 

 7007/1-1 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI (2022/01) 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması 
esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel 
alınacaktır. 

NİTELİK 

KODU 
UNVANI MEZUNİYET ADET KPSS PUAN 

TÜRÜ 
AÇIKLAMALAR 

B01 Büro Personeli Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Yükseköğretim Kurumlarının; Büro Yönetimi, Büro 
Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici 
Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi veya 
İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

2- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 60 
 (altmış) puan almış olmak. 

T01 
Teknisyen 

(Makine/Klima) 
Ortaöğretim 1 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 
2-  Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanının “Soğutma Sistemleri veya 
İklimlendirme Sistemleri” dallarının birinden mezun olmak. 

3-  Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 
4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan 

almış olmak. 

T02 
Teknisyen 

(Sucu) 
Ortaöğretim 1 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 
2-  Ortaöğretim kurumlarının; Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme alanının “Yapı Tesisat Sistemleri” dalından 
mezun olmak. 

3-  Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 
4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan 

almış olmak. 

D01 
Destek 

Personeli 
(Temizlik) 

Ortaöğretim 9 KPSS P94 

1- Erkek olmak. 
2- Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir 

alanından mezun olmak. 
3- Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. 
4- 2020 KPSS (P94) puan türünden en az 50 (elli) puan 

almış olmak. 

D02 
Destek 

Personeli 
(Şoför) 

Ön lisans 1 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 
2- Ön lisans mezunu olup, E sınıfı sürücü belgesine veya 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 
29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 
Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine 
sahip olmak. 

3-  Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
4- Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış 

olmak. 
5- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan 

almış olmak. 
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KG01 
Koruma ve Güvenlik 

Personeli 
Ön lisans 3 KPSS P93 

1- Erkek olmak. 
2- Ön lisans mezunu olmak. 

3-  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 
4- 2020 KPSS (P93) puan türünden en az 50 (elli) puan 

almış olmak. 
5-  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 

uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
6-  5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini 

başarı ile tamamlamış olmak, 
7-  Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi 

itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik 
kartına sahip olmak. 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

5- Askerlik durumu itibariyle; 
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, 
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini 

devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak. 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 

istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl 
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 

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

9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. 

10- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve 
dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli 
kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek 
personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları 
gerekmektedir. 
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BAŞVURU ŞEKLİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER VE YERİ: 
Başvuru Tarihleri: 
1- İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama: 

17/06/2022-Bitiş: 01/07/2022 tarihi mesai bitimi) 
2- Adaylar başvurularını, Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kilis.edu.tr/personel) yer 

alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz 
Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir. 

3- Faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile 
yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması 
gerekmektedir. 

4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
5- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. 
Müracaat İçin İstenen Belgeler: 
1- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından (https://www.kilis.edu.tr/personel) 

temin edilecek ve fotoğraflı olacaktır). 
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. 
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak 

kare kodlu belge. 
4- Nüfus cüzdanı/Kimlik Kartı onaylı fotokopisi. 
5- Fotoğraf (1 adet). 
6- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için). 
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir). 
8- Sağlık durumunun ilgili işe uygun olduğuna dair yazılı beyan dilekçesi. 
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname 

ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslının ibraz edilmesi 
zorunludur. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (kadro sayısının 2 (iki) katı 

kadar yedek aday belirlenecektir) isimleri, başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü 
içerisinde www.kilis.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. 

Atanmaya hak kazanan asıl adaylardan, süresi içerisinde başvuran olmadığı veya aranan 
şartları taşımadığı veya eksik belge ile başvurduğu tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan 
puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir 

şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesh 
edilir. 

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
BAŞVURU YERİ/ ADRESİ VE İLETİŞİM:  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü  
Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat 
Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 
79000 Merkez/KİLİS 
Telefon: (0348) 814 26 66 Dahili: 1070-1072-1074 
 6892/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih 
ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli 
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak 
başarı sırasına göre 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

2020 KPSS (P3) puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde 
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak 
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli 
pozisyonunun 10 (on) katı aday, Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan 
sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS 2020 (P3) puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen 
adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav 
sonucunda oluşacak kontenjan sayısına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir. 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 
A- GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz 

olmak, 
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece iki kat için başvuru yapabilir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, üç kat ve üzeri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip 
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi 
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına 
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri 
dikkate alınır), 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş 
olmak, 

f) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te yer alan hükümleri 
kabul etmek, 
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B- ÖZEL ŞARTLAR 
B.1. Yazılım Geliştirme Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 3 Katına Kadar)  
a. Çok iyi derecede .NET CORE , Web API, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, 

LinQ bilmek, bu teknolojilerle 2  farklı uygulama geliştirmek ve geliştirdiği projeleri ilgili 
kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,  

b. Çok katmanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak geliştirdiği projeyi ilgili 
kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,  

c. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,  
d. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, 

TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği 
projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek, 

e. RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi 
ve tecrübe sahibi olmak, 

f. MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama 
geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek, 

g. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi 
olmak, 

h. Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git, vb) kullanmış olmak, 
i. UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,  
j. Uygulama sunucusu (IIS, Apache vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 
k. Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak, 
l. Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı ile uygulama performansı 

konusunda bilgi sahibi olmak,  
m. React veya Angular Framework ile SPA(Single Page Application) mimarisinde bilgi 

sahibi olmak, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili 
kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek, 

B.2. Yazılım (Front – End) Uzmanı Tam Zamanlı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)  
a. Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık tecrübesi olmak ve bu konudaki 

çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak, 
b. Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript, 

TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği 
projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek, 

c. SPA (Single Page Application) mimarisi ile React, Vue veya Angular 
Frameworklerinden en az biri hakkında bilgi sahibi olmak, bu teknolojilerin herhangi biriyle 
uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. 
belgelendirmek, 

d. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.) 

e. Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, 
animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi 
sahibi olmak, (Sunulan portfolyo dosyasına göre değerlendirilecektir.) 

f.  Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak, 
g. Tercihen TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 
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h. Tercihen grafik tasarım programlarını kullanabilmek, 
i. Tercihen React Native ve/veya Flutter konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 
j. Tercihen .Net veya .Net Core konusunda bilgi sahibi olmak, 
2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
Başvuru Başlangıç  Tarihi : 17 Haziran 2022 
Başvuru Bitiş Tarihi : 1 Temmuz 2022 
Başvurular, https://www.erbakan.edu.tr sitesinde yer alan Sözleşmeli Bilişim Personeli İş 

Talep Formu’nun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırılarak ve 
imzalanarak aşağıda sayılan belgelerle birlikte 1 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar 
“Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mh. Yeni Meram Cd. Kasım 
Halife Sk. No:11/1 A Blok Meram/ KONYA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan 
adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Anılan tarihten sonra yapılan 
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Adaylar Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 
katına kadar) veya Yazılım (Front – End) Uzmanı (2 katına kadar) pozisyonundan birine 
başvuruda bulunacaktır. Aynı anda birden fazla başvuru yapanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 

3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
a. Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu (Üniversitemiz internet sayfasından temin 

edilecektir.)  
b. İki adet vesikalık fotoğraf 
c. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi 
ç. Özgeçmiş belgesi 
d. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Üniversitemizce onaylanacaktır. (Eğitimini yurt dışında 
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği) 

e. GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 
belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

f. GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama 
dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler) 

g. ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler  
ğ. KPSS (P3) puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi 

(KPSS (P3) puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS (P3) puanı 70 (yetmiş) 
olarak değerlendirilecektir.) 

h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 
veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS 
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde 
fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) (Belgesi olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim 
personeli adayın yabancı dil puanı 0 olarak dikkate alınacaktır.) 

ı. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge 
i. Adli sicil kaydı, 
j. Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü 

v.b. belgeler) 
Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü 

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini 
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı 
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir. 
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Şahsen başvuruda bulunacak adaylar başvuru belgelerini, asılları ibraz etmek şartıyla 
Üniversitemizde onaylatabilecektir. Gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması 
durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal 
edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Genel ve özel şartları taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS 

(P3)  puanının %70’i (yetmiş) ile yabancı dil puanının %30’u (otuz) toplamı esas alınarak 
sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır. 

Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her 
pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya 
göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı 
sınava kabul edilecektir.  

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.erbakan.edu.tr 
adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.   

5. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 
Sınav sözlü/uygulamalı şekilde yapılacaktır. 
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve onaylı bir kimlik 

belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. 
Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

Sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel 
şartlarda belirtilen tüm konulardır. 

Sözlü/uygulamalı sınav 21 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri başvurular 
değerlendirildikten sonra https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.  

Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 
Sözlü/uygulamalı sınavda en az 70 (yetmiş) puan ve üzeri puanı alanlar başarılı sayılarak 
kontenjan sayısı kadar başarı derecelerine göre asıl ve yedek aday belirlenecektir. Sınav ile ilgili 
duyurular https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. 

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI  
Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda başarılı olanlar asıl ve yedek aday şeklinde sınav 

tarihinden itibaren on beş gün içerisinde https://www.erbakan.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.  
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu 
kişiler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

7. ÜCRET 
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 
altında belirtilen katları (2 katına veya 3 katına kadar) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya 
yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı 
maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs) 
başkaca bir ödeme yapılamaz. 

İlan olunur. 
 7008/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 6903/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 6910/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 6915/1-1 

 



Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 17 Haziran 2022 – Sayı : 31869 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 6930/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 6931/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,

Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5740)

YÖNETMELİK
–– Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış

Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme

Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı

Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/129, K: 2022/33 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/116, K: 2022/34 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2022/2 (Değişik İşler), K: 2022/1

Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2018/31431 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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