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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE 

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kadro-
larında bulunan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve dö-

ner sermaye teşkilatı kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında görev yapan personelden görevde
yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı

Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan

hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha alt
hiyerarşi içindeki görevi,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet gru-
bunda ya da aynı hizmet grubu içinde alt hizmet grupları olması halinde aynı alt hizmet gru-
bunda gösterilen görevi,

c) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
ç) Birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve döner sermaye teşkilatı bi-

rimlerini,
d) e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan elektronik ya-

bancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,
e) Görevde yükselme: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya

başka hizmet gruplarından yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere ata-

nacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,
g) Hizmet grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ğ) Hizmet süresi: Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuru tarihinin

son günü itibarıyla 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında değerlendi-
rilen süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,
ı) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavlara

ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,
i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan
hiyerarşik kademeler çerçevesinde ve bu Yönetmelikteki hizmet grupları kapsamında daha üst
hiyerarşi içindeki görevi,
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l) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan yabancı dil bilgisi
seviye tespit sınavını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları 
MADDE 5- (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır: 
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi,
b) Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu;
1) APK uzmanı, araştırmacı, uzman, sivil savunma uzmanı,
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu; 
1) Çözümleyici,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı, sayman, 
2) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, santral

memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar,
3) Şoför,
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı. 
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, biolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ec-

zacı, fizikçi, grafiker, hemşire, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, laborant, mimar, mühendis,
mütercim, odyolog, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı,
sosyolog, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek

için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere Bakanlıkta en az bir yıl çalışmış olmak,
c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak

atamalarda genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar da aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) APK uzmanı, araştırmacı, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi, şef,

uzman kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl ya da avukat, ayniyat saymanı, biolog,
çocuk gelişimcisi, çözümleyici, daire tabibi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, grafiker, hemşire, ista-
tistikçi, kimyager, kütüphaneci, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, programcı, psikolog,
sağlık teknikeri, sayman, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, tabip, tekniker,
uzman tabip kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az üç yıl görev yapmış olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) En az sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, laborant,

sağlık teknisyeni, santral memuru, sekreter, teknisyen, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, vez-
nedar kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en az iki yıl görev yapmış olmak,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az üç yıl, iki yıllık yükseköğrenim

mezunları için en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
c) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda en az iki yıl görev yapmış olmak,
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2) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
3) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az üç yıl, iki yıllık yükseköğrenim

mezunları için en az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Ayniyat saymanı, koruma ve güvenlik şefi, sayman, şef kadrolarında ayrı ayrı veya

toplamda en az iki yıl çalışmış olmak, 
3) En az dört yıl hizmet süresi bulunmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
4) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,
e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Ambar memuru, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, santral

memuru, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında ayrı ayrı veya toplamda en
az iki yıl görev yapmış olmak, 

f) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek
için;

1) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak
(bilgisayar alanında eğitim veren orta ve yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar hariç)
veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belge-
lemek,

2) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,
3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
4) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en

az iki yıl çalışmış olmak,
g) Ambar memuru, memur, santral memuru kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,
2) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
3) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en

az iki yıl çalışmış olmak,
ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
2) En az lise veya dengi okullardan mezun olmak,
3) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
4) Aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en az iki

yıl çalışmış olmak,
h) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşımak,
3) Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası sahibi olmak,
4) En az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
5) Şoför, aşçı, bekçi, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci, teknisyen yardımcısı kadrosunda en

az iki yıl çalışmış olmak.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar 
MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
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Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlara unvan değişikliği suretiyle

atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak, 
b) Biolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, eczacı, fizikçi, istatistikçi, kimyager, kütüp-

haneci, mimar, mühendis, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyolog kadrolarına atana-
bilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis unvanı için Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve unvan değişikliği sınav ilanında

belirtilen bölümlerden mezun olmak,
c) Çocuk eğitimcisi, grafiker, hemşire, sağlık teknikeri ve tekniker kadrolarına atana-

bilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
ç) Çocuk eğiticisi, laborant, sağlık teknisyeni ve teknisyen kadrolarına atanabilmek

için;
1) En az lise veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ve sınav ilanında belirtilen yabancı dillerde; en az dört

yıllık yükseköğretim kurumlarının filoloji, mütercim-tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerin-
den mezun olmak,

2) Sınav başvuru süresinin ilk günü itibarıyla sınav ilanında yer alan ve geçerliliği bu-
lunan YDS/e-YDS’den asgari (B) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölç-
me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim bilgisayar programcılığı, kodlama ve yazılım eğitimi

veren bölümlerinden mezun olmak veya en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav kurulu
MADDE 10- (1) Sınav kurulu, Bakanlık Makamı Onayı ile Bakan Yardımcısı veya

Bakanlık merkez teşkilatındaki bir birim amirinin başkanlığında, en az bir Personel Dairesi
Başkanlığı temsilcisi ve en az şube müdürü unvanlı yöneticiler arasından belirlenecek toplam
beş asıl üye ve aynı usulle belirlenecek beş yedek üyeden oluşturulur. Gerekmesi halinde birden
fazla sınav kurulu oluşturulabilir.

(2) İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye
veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Herhangi bir nedenle sınav kuruluna katılamayan asıl üyenin yerine, yedek üye ka-
tılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; sınava katılacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamaz-
lar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin (boşanmış olsalar dahi), ikinci dereceye
kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığı görevde yükselme veya unvan deği-
şikliği sınavında görev alamazlar, bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylamada çe-
kimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayan üyeler
karşı oylarını gerekçesi ile birlikte belirtmek zorundadırlar. 

(7) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:
a) Sınav takvimini, sınav usulünü ve sınav konularını belirlemek.
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b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak/yaptırmak.
c) Sınav sonucuna göre nihai başarı listesini düzenlemek ve sınav sonucunu ilan et-

mek.
ç) Sınava ilişkin itirazları incelemek/inceletmek ve karara bağlamak.
d) Sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Duyuru ve başvuru
MADDE 12- (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları kapsamında atama

yapılacak kadrolar, sınava katılma şartları, sınav konuları ve usulü, değerlendirme yöntemi,
başvuru şekli ve gerekli belgeler ile diğer hususlar Bakanlığın resmi internet sitesinde duyuru-
lur.

(2) Başvuru süresinin son günü itibarıyla ilan edilen kadrolara atanmak için gerekli
şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(3) İlan edilen kadro unvanlarından birden fazlasının şartlarını taşıyanlar bu kadro un-
vanlarından sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

(4) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da sınava başvurabilir. 

(5) Sınav başvuru süresinin son günü itibarıyla halen aday memur olanlar görevde yük-
selme ve unvan değişikliği sınavına katılamaz.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurabilmek için Bakanlık kad-
rolarında bulunmak gerekmekte olup bu şartı sağlamayanlar sınava katılamaz.

(7) Başvurular, Personel Dairesi Başkanlığı tarafından aranan şartları taşıyıp taşımadığı
yönüyle incelenir ve inceleme sonucunda sınava katılabilecekler Bakanlığın resmi internet si-
tesinde duyurulur.

(8) Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan duyuru tarihinden itibaren beş iş günü
içinde kadro/görev birimleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak itirazda
bulunulabilir. İtirazlar, Personel Dairesi Başkanlığınca itiraz süresinin bitiminden itibaren on
iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere bildirilir.

(9) Yapılan itirazlar neticesinde sınava katılabileceklere ilişkin bir değişiklik olması du-
rumunda Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Ayrıca yeni itirazda bulunulamaz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
MADDE 13- (1) Görevde yükselme sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça

uygun görülen zamanlarda yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya

teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları amacıyla,  kadro ve
ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülen zamanlarda görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konuları kapsayan unvan değişikliği sınavı yapılır. 

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur. 
(4) Görevde yükselme yazılı sınavı Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından
birisine yaptırılabilir.

(5) Unvan değişikliği yazılı sınavı Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama ya-
pılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumlarından birisine yaptırılır.

(6) Sınava katılacak engelli adaylar için sınav süreci boyunca gerekli tüm tedbirler alı-
nır.

(7) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.
(8) Yazılı sınavda her bir unvan için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan

edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile varsa sıralamaya giren son aday ile aynı puana
sahip diğer adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır. 

(9) Sözlü sınava katılan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
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e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir.
(10) Adaylar, kurul tarafından dokuzuncu fıkranın (a) bendi için elli puan üzerinden,

(b) ila (e) bentlerinin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.  

(11) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
Sınavın geçersiz sayılması
MADDE 14- (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının tespit edilmesi ha-

linde ilgili unvan/unvanlar için yapılan sınav iptal edilir ve altı ay içerisinde yeniden yapılır.
(2) Sınavlarda soru iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli

soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
(3) Açıklanacak sınav kurallarına aykırı hareket eden aday sınav salonundan çıkarılır

ve düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılır. Bu kişiler hakkında ayrıca 657 sayılı Ka-
nunun disiplin hükümleri uygulanır.

(4) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında suç duyu-
rusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 15- (1) Yazılı sınav ve sözlü sınav sonuçları Bakanlığın internet sitesinde du-

yurulur, ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 16- (1) Adaylar sınav sonuçlarına, ilgili sonucun açıklandığı tarihten itibaren

en geç beş iş günü içinde yazılı olarak kadro/görev birimleri aracılığıyla itiraz edebilir. 
(2) İtirazlar gerektiğinde sınavı yapan kuruma da inceletilerek itiraz süresinin bitimin-

den itibaren en geç on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır ve sonucu ilgililere bil-
dirilir.

(3) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ayrıca
yeni itirazda bulunulamaz.

Başarı puanı ve sıralama
MADDE 17- (1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı

esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Sınav sonuçlarının kesinleşmesi sonrasında başarı puanı üstünlüğü esasına göre sı-
nava dâhil her bir unvan için adayların başarı sırası belirlenir ve Bakanlığın resmi internet si-
tesinde ilan edilir.

(3) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olana,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana,
öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.
(4) Sınavda başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması ya-

pılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel Bakanlıkça ihtiyaç duyulması
halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kadrolara Yerleştirme ve Atamaya İlişkin Hükümler

Kadrolara yerleştirme ve atama
MADDE 18- (1) Atanmaya hak kazanan personel başarı sıralaması listesinin kesinleş-

mesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır. 

(2) Bakanlıkça tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili per-
sonelin tercihlerine göre ataması yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan; 
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavın geçersiz sayılması veya atamanın iptal

edilmesi,
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b) Atanma hakkından vazgeçilmesi,
c) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara atan-

ma ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten

itibaren yeni bir sınav yapılması durumu hariç olmak üzere altı ay içinde aynı unvanlı kadrolara
yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayan,
başarısız olan veya yedek listede olup atanamamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi
bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte
öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

(5) Sınavı kazanarak atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılanların,
atamaları göreve iade edilinceye kadar yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler
MADDE 19- (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler hizmet

süresi, öğrenim ve ilgili belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla aşağıdaki esaslara
göre yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt hizmet grubun-
dan üst hizmet gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan unvanlar ile bu unvanlarla aynı dü-
zeydeki görevlere veya alt görevlere öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer
şartları taşımak kaydıyla ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutul-
madan atama yapılabilir. 

b) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

c) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atama
yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre belirlenen hizmet süresine sahip olması
ve aranan öğrenim şartını taşıması kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt
görevler veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ata-
nabilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20- (1) Sınava katılıp başarılı olan personelin sınava ilişkin belgeleri özlük

dosyasında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak üzere mü-
teakip sınava kadar saklanır.

Naklen atama
MADDE 21- (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yönet-

melikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu unvanın
bulunduğu hizmet grubundaki diğer unvanlara veya daha alt hizmet grubundaki unvanlara
genel hükümlere göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan unvan değişikliği suretiyle 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolara yapılacak atamalar, ihraz ettikleri unvan dikkate alınarak ilgili mevzuata
göre yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22- (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında

Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 657 sayılı

Kanun ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25- (1) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yükseköğrenim şartı istisnası
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
—— • ——

Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR 

KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 5 ilâ 33 üncü maddeleri yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ 
TESCİL YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM  
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; spor kulüplerinin kuruluşu, organları; spor

kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescili, tescilin
şartları, tescil için gerekli belgeler, spor kulübü tüzüğü ile spor anonim şirketlerinin esas söz-
leşmesinin içeriği, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor faaliyetlerinde kullanacak-
ları isim, renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri ile üst kuruluş oluşturulmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının

faaliyetlerine katılmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran spor kulüpleri ile spor anonim
şirketlerini ve bunların oluşturdukları üst kuruluşları kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik; 8 inci ve 9 uncu maddeler hariç olmak üzere Millî Savunma Ba-
kanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpleri hakkında uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanununun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 12 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrası ve 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askeri spor kulübü: Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan spor

kulüplerini, 
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
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ç) İhtisas spor kulübü: En fazla iki spor dalında faaliyet göstermek üzere kurulan ve
seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyet gösteren spor kulüplerini, 

d) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
e) İl müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
f) Sezon: Spor federasyonları tarafından belirlenen tarih aralığını,
g) Spor anonim şirketi: Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da

spor kulübünden bağımsız şekilde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre
kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi,

ğ) Spor dalı: Spor federasyonuna bağlı spor dalını,
h) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin

verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,
ı) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe
sahip federasyonları, 

i) Spor kulübü: Bakanlık ve spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla
Bakanlığa tescilini yaptıran özel hukuk tüzel kişilerini,

j) Talimat: Spor federasyonu yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın ona-
yına istinaden Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleyici işlemi,

k) Tüzük: Spor kulübü veya üst kuruluş tüzüğünü,
l) Üst kuruluş: Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin oluşturduğu tüzel kişiliği

bulunan federasyonları ve bu federasyonların oluşturduğu konfederasyonları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüplerinin Kuruluşu, Tescili ve Spor Kulüplerine Üye Olma

Kuruluş başvurusu 
MADDE 5- (1) Spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel

en az yedi kişi tarafından kurulur.
(2) Spor kulübü kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi

ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte spor kulübünün kurulacağı yerin il müdürlüğüne baş-
vuruda bulunulur: 

a) Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış spor kulübü tüzüğü.  
b) Spor kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişi-

lerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yet-
kilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın örneği. 

c) Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde bunların Türkiye'de ika-
met izni sahibi olduklarını gösterir belgeler.

ç) Spor kulübünün kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde ku-
rulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan alınan izin yazısı.

d) Kurucu üye bilgileri.
Kuruluş bildirimi ve tüzüğün incelenmesi   
MADDE 6- (1) Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile tüzük il müdürlüğü tara-

fından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bildirimi, tüzük ve kurucuların
hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların gide-
rilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden
başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık giderilmez veya noksanlık
tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir. 

(2) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bu-
lunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa spor kulübü il mü-
dürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilir ve bu tescille tüzel kişilik kazanır.

Spor kulübü tüzüğü 
MADDE 7- (1) Her spor kulübünün bir tüzüğü bulunur. Tüzükte aşağıda gösterilen hu-

susların belirtilmesi zorunludur:
a) Spor kulübünün adı, merkezi ve kurucu üye listesi.
b) Spor kulübünün renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri.
c) Spor kulübünün amacı ve faaliyet alanları.
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ç) Spor kulübüne üye olma, üyelik başvurusunun reddi sebepleri ve üyelikten çıkmanın
şart ve şekilleri ile üyelerin hak ve yükümlülükleri.

d) Spor kulübünün organları ve geçici yönetim kurulu üye listesi.
e) Genel kurulun oluşumu, toplanma şekli, usulü ve zamanı.
f) Genel kurulun görev ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
g) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve ye-

dek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler. 
ğ) Diğer kurulların oluşturulması halinde bu kurulların görev ve yetkileri, ne suretle

seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı ile istenmesi halinde kurul üyelerinde aranacak diğer nite-
likler. 

h) Spor kulübünün gelir kaynakları.
ı) Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konulması usulü.
i) Spor kulübünün borçlanma usulleri. 
j) Spor kulübünün iç denetim şekilleri.
k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
l) Spor kulübünün feshi prosedürü ve spor kulübünün feshi halinde mal varlığının tas-

fiye şekli. 
Spor kulüplerinin spor dalı tescili
MADDE 8- (1) Spor kulüpleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor ku-

lüplerinin bir spor dalında faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor fede-
rasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır. 

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;
a) Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının, 
b) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe,

ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,
c) Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,
ç) Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin

bilgilerinin,
d) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer

belgelerin,
spor federasyonuna verilmesi zorunludur. 
(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (ç)

bendi aranmaz. 
(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci

kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.
(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü

rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı
bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili baş-
vurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla
beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının
ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sa-
yının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş
kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor
federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor kulübü tarafından
ilgili spor federasyonuna bildirilir.

(9) Spor dalı tescilleri, Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre spor fede-
rasyonları tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır. 

(10) Spor kulüplerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, başvuru
şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları ile
düzenlenir.
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Askeri spor kulüpleri 
MADDE 9- (1) Askeri spor kulüpleri, Bakanlığa tescil başvurusunda bulunma şartına

ve spor kulüplerinin kuruluş işlemlerine bağlı olmaksızın Millî Savunma Bakanlığı mevzua-
tında öngörülen usul ve esaslara göre kurulabilir. Bu kapsamda kurulan askeri spor kulüpleri,
kuruluş tarihinden itibaren otuz gün içerisinde askeri spor kulübünün ismini ve spor kulübü
yetkililerinin isim ve iletişim bilgilerini merkezlerinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirir ve il
müdürlüğü tarafından spor kulüpleri siciline kaydedilir.

(2) Askeri spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılabilmesi için faaliyete katılacağı
spor dalını bağlı bulunduğu spor federasyonuna tescil ettirmeleri zorunludur.

İhtisas spor kulüpleri
MADDE 10- (1) En fazla iki spor dalında faaliyet gösteren ve ikinci fıkrada belirtilen

şartları sağlayan spor kulüpleri, ihtisas spor kulübü adını alırlar.
(2) İhtisas spor kulüplerinin;
a) Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları,
b) Faaliyette bulunacakları spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesine

sahip sözleşmeli antrenör çalıştırmaları,
c) Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsisli veya kiralanmış tesislerinin

bulunması,
zorunludur.
(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (c)

bendi aranmaz. 
(4) İhtisas spor kulübü olma şartlarını kaybeden spor kulübüne, gerekli şartları tamam-

laması için durumun tespitinden itibaren yazılı olarak bir yıl süre verilir. Verilen sürenin so-
nunda gerekli şartların tamamlanamaması halinde spor kulübü ihtisas statüsünü kaybeder.

Spor kulüplerine üye olma
MADDE 11- (1) Fiil ehliyetine sahip kişiler, spor kulüplerine üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve spor kulübü yönetim kurulunca otuz gün içinde karara
bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla
tutulacak deftere kaydedilir.

(2) Üyelik için ilgili mevzuat veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin
üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Üyelik başvurusu, tüzükte gösterilen sebepler dışında ancak haklı sebeple reddedi-
lebilir. 

(4) Üyeliğe kabul ve üyeliğin sona ermesine ilişkin değişiklikler otuz gün içerisinde
spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne bildirilir ve bildirilen değişiklikler il
müdürlüğü tarafından sicile kaydedilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Spor Kulüplerinin Organları 

Spor kulüplerinin organları
MADDE 12- (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve

denetim kuruludur. 
(2) Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla

ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu
organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu,
denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin
bilgi ve buna ilişkin genel kurul tutanakları ile diğer dayanak belgeleri EK-2’de yer alan genel
kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Spor kulüplerinin zorunlu ve diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin bil-
dirimi üçüncü fıkrada öngörülen usule tabidir.

Spor kulüplerinin organlarında görev alamayacaklar  
MADDE 13- (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

Sayfa : 198                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret
ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuş-
turucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına
dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma
veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçla-
rından mahkûm olanların spor kulüplerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul
üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut ka-
rara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

(2) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde birinci fıkranın ceza
mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya di-
siplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son
beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor
kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim,
disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir
işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar veya hak mahru-
miyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurulu dışındaki organlarında görev alamaz.

(5) Spor kulüplerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer ni-
telikler spor kulüplerinin tüzüğünde belirlenebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya
spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamaz.

(7) Spor kulübü yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren
başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev
ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları

MADDE 14- (1) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplan-
ması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721
sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hü-
kümleri uygulanır.

Spor kulüplerinin idari yapısı
MADDE 15- (1) Spor kulüplerinin zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının

oluşturulması ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları, spor
federasyonlarının mevzuatı göz önünde bulundurulmak suretiyle spor kulübü yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Spor Anonim Şirketlerinin Tescili  

Spor anonim şirketinin tescili
MADDE 16- (1) 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şir-

ketler, il müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
(2) Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış EK-3’te yer alan tescil

talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdür-
lüğüne başvuruda bulunulur:

a) Yönetim kurulu kararı.
b) Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme.
c) Anonim şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel

kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge.  
ç) Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer

alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
d) Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.
(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurusunda anonim şirketin paylarının bor-

saya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer
bilgilere yer verilmez. 
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Tescil başvurusu ve esas sözleşmenin incelenmesi   
MADDE 17- (1) Spor anonim şirketlerinin tescil başvurusu il müdürlüğü tarafından

otuz gün içinde karara bağlanır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması hâ-
linde bu hususun otuz gün içinde giderilmesi yazılı olarak istenir. Bu süre içinde bu aykırılık
veya noksanlığın giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya
noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık giderilmiş olursa şirket spor anonim şir-
keti siciline tescil edilir.

(2) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriği, ortaklık yapısı, pay sa-
hipliği, sermayesi ve organlarına ilişkin usul ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili
MADDE 18- (1) Spor anonim şirketleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler.

Spor anonim şirketleri, faaliyette bulunacakları spor dalını ilgili spor federasyonuna tescil et-
tirmek zorundadır. 

(2) Spor dalı tescilleri kapsamında;
a) Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe

antrenörlük belgesinin,
b) Spor anonim şirketi ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,
c) Spor anonim şirketi tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği

tesislerin bilgilerinin,
ç) Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer

belgelerin,
spor federasyonuna verilmesi zorunludur.
(3) Tesiste yürütülmesi zorunlu olmayan spor dallarının tescilinde ikinci fıkranın (c)

bendi aranmaz. 
(4) Tescil başvurusunda bulunulan spor dalında aynı il içerisinde yeterli sayıda ikinci

kademe antrenör bulunmaması halinde birinci kademe antrenörlük belgesi de kabul edilir.
(5) Antrenörlük kapsamı dışında kalan spor dalları ile müsabakası yapılmayan her türlü

rekreatif amaçlı fiziksel ve zihinsel egzersizleri içeren spor dallarında, bu spor dallarının bağlı
bulunduğu spor federasyonlarının talimatları uyarınca verilecek belgenin spor dalı tescili baş-
vurularında sunulması zorunludur.

(6) Bir antrenör aynı anda, aynı spor dalında ve aynı veya farklı kategorilerde en fazla
beş spor kulübü veya spor anonim şirketi ile antrenörlük sözleşmesi imzalayabilir. Spor dalının
ve liglerin özelliğine göre ilgili spor federasyonlarının talimatlarında bu fıkrada belirtilen sa-
yının altında belirleme yapılabilir.

(7) Bakanlık mevzuatından farklı antrenörlük kademe sistemleri bulunan ve kuruluş
kanunu olan spor federasyonlarındaki kademelerin hangi kademeye denk sayılacağı ilgili spor
federasyonundan görüş alınmak suretiyle Bakanlık tarafından belirlenir.

(8) Spor kulübü ile antrenör arasında yapılan sözleşmenin herhangi bir nedenle sona
ermesi halinde bu durum sona erme tarihinden itibaren bir ay içerisinde spor anonim şirketi
tarafından ilgili spor federasyonuna bildirilir. 

(9) Spor dalı tescilleri, spor federasyonları tarafından Bakanlık tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılır. 

(10) Spor anonim şirketlerinin spor dalı tescil ücreti, spor dalı tescilinin yapılması, baş-
vuru şekli ve gerekli belgelere ilişkin diğer usul ve esaslar, ilgili spor federasyonunun talimatları
ile düzenlenir.

Spor anonim şirketlerinin organlarında görev alamayacaklar  
MADDE 19- (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret
ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal
ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuş-
turucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya
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uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına
dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma
veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçla-
rından mahkûm olanların spor anonim şirketlerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari di-
ğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem
yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. 

(2) Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde birinci fıkranın ceza
mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya di-
siplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son
beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor
anonim şirketi, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, de-
netim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca
hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

(4) Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar veya hak mahru-
miyeti cezası alanlar, spor anonim şirketlerinin genel kurulu dışındaki organlarında görev ala-
maz.

(5) Spor anonim şirketlerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak
diğer nitelikler spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinde belirlenebilir.

(6) Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya
spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamaz.

(7) Spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet
gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev ala-
mazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin İsim, Unvan, Renk, Amblem ve Diğer

Ayırıcı İşaretleri ile Tüzük ve Esas Sözleşme Değişiklikleri
Spor kulüplerinin isimleri ve spor anonim şirketlerinin unvanları
MADDE 20- (1) Spor kulüpleri; kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düze-

nine ve kişilik haklarına aykırı olmamak ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla istedikleri isim-
leri alabilir. Kamu kurumlarının bünyesinde yer alan spor kulüpleri bulundukları yer ile kuru-
mun ismini alabilirler.

(2) Spor kulübünün ismi, başka spor kulüpleri tarafından alınamaz ve kullanılamaz.
Spor kulüplerinin isimleri, diğer spor kulüpleri ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer
şekilde belirlenemez.

(3) Spor kulüpleri isimlerini Bakanlık izni ile değiştirebilir. Bakanlık tarafından spor
kulüplerinin isim değişikliği taleplerine ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan görüş alınır.
Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tescil edildikleri veya isim ve unvan değişikliği yap-
tırdıkları tarihten itibaren bir yıllık süre geçmeden yeniden isim ve unvan değişikliği yapamaz-
lar.

(4) Herhangi bir sebeple sona eren, feshedilen veya Bakanlık nezdindeki tescili iptal
edilen spor kulüplerinin isimleri Bakanlık izniyle diğer spor kulüpleri tarafından kullanılabilir. 

(5) Spor kulüplerinin Bakanlık nezdindeki tescilli isimlerinde herhangi bir değişiklik
yapılmaması kaydıyla bunların üçüncü kişilerle imzalayacağı sponsorluk veya reklam sözleş-
meleri çerçevesinde lig ve benzeri müsabakalara katılım isimlerinin değiştirilmesinde ilgili
spor federasyonunun mevzuatı uygulanır. Spor federasyonu tarafından izin verilmesi halinde
sponsorluk veya reklam sözleşmesinde belirtilen sponsorluk veya reklam ismi, başvuran spor
kulübünün müsabakalara katılım ismine eklenir. Bu kapsamda spor kulüpleri her bir spor dalı
için farklı bir lig ve benzeri müsabakalara katılım ismi kullanabilir. Gerçek veya tüzel kişiler
aynı spor dalında ve aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübü veya spor anonim şirketi ile
sponsorluk veya reklam sözleşmesi imzalayamaz. 

(6) Bu madde hükümleri, 6102 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve nite-
liğine uygun düştüğü ölçüde spor anonim şirketlerinin unvanlarına ilişkin olarak kıyasen uy-
gulanır. 
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Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri
MADDE 21- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, istedikleri renk, amblem ve

diğer ayırıcı işaretleri seçebilirler ve bunları spor faaliyetlerinde kullanabilirler.
(2) Spor kulüpleri tüzüklerinde, spor anonim şirketleri esas sözleşmelerinde yazılı olan

ve Bakanlığa bildirmiş oldukları renk ve amblemi kullanmak zorundadır.
(3) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri başka spor kulüpleri veya spor anonim şir-

ketleri tarafından tescil ettirilmiş amblem ve diğer ayırıcı işaretleri kullanamazlar. 
(4)  Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri hariç olmak

üzere, birbiriyle iltibas oluşturacak şekilde benzer amblem ve diğer ayırt edici işaretleri kulla-
namaz ve herhangi bir suretle yarışma hakkının devri izlenimi uyandıran değişikliklerde bulu-
namazlar.

(5) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri milli takımların ayırıcı işareti olan ay-yıldızı
kullanamaz.

(6) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretle-
rinin değişikliği taleplerine ilişkin olarak Bakanlık tarafından ilgili spor federasyonundan görüş
alınır.

(7) Uluslararası federasyonların bu konuya ilişkin kuralları saklıdır.
Tüzük değişiklikleri
MADDE 22- (1) Tüzük değişikliği yapan spor kulüpleri, aşağıda belirtilen belgeleri

hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Değişikliğe ilişkin genel kurul kararı.
b) Spor kulübü tüzüğünün değiştirilmiş şekli.
(2) Başvurular il müdürlüğü tarafından incelenir ve 6 ncı maddede belirtilen işlemler

ve süreler kıyasen uygulanır.
Esas sözleşme değişiklikleri
MADDE 23- (1) Spor anonim şirketlerinin esas sözleşmelerinin ticaret unvanı, işletme

konusu, şirketin merkezi, spor faaliyetlerinde kullanacağı renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı
işaretleri tanımlayan maddesi ile spor faaliyetlerinde bulunulması taahhüt edilen spor dallarına
ilişkin değişiklikleri il müdürlüğünün iznine tabidir. 

(2) İl müdürlüğüne yapılacak izin başvurusunda aşağıdaki belgelerin sunulması zorun-
ludur:

a) Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti.
b) Esas sözleşmenin değiştirilecek maddelerinin mevcut ve yeni hali.
(3) Bu madde kapsamında yapılan esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescilin-

den itibaren otuz gün içerisinde tescile ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneği ile bir-
likte il müdürlüğüne bilgi verilir.

Spor kulübünün ve spor anonim şirketinin yer değiştirmesi
MADDE 24- (1) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri aşağıda belirtilen haller dı-

şında il değiştiremezler:
a) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bulunduğu ilçe, belde veya köyün başka

bir ile bağlanması veya ilçenin il olması halinde, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin
eski ildeki spor faaliyetleri ile ilgileri sezonun bitimine kadar devam eder. Bunların nakilleri
sezon sonunda yapılır.

b) Kurum, kuruluş ve şirketlerin bünyesinde kurularak il müdürlüğü tarafından tescil
edilen spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bağlı oldukları kurum veya kuruluşun mer-
kezlerinin başka bir ile nakledilmesi halinde, tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmak su-
retiyle yerleşim yeri, bağlı oldukları kurum veya kuruluşun merkezlerinin bulunduğu yeni ile
nakledilebilir.

(2) Yerleşim yeri değişiklikleri il müdürlüğü tarafından ilgili spor federasyonlarına bil-
dirilir.

Siyasi faaliyette bulunma yasağı
MADDE 25- (1) Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşlar; toplantılarında

ve tesislerinde siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden maddi veya ayni yardım ala-
mazlar ve siyasi partilere maddi yardımda bulunamazlar.
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ALTINCI BÖLÜM
Sona Erme, Faaliyetten Yasaklama, Tescilin İptali ve Spor Kulüplerinin Tasfiyesi

Spor kulüplerinin sona ermesi, faaliyetinin yasaklanması ve tescilinin iptali 
MADDE 26- (1) Spor kulüpleri aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:  
a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu or-

ganların oluşturulmamış olması. 
b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi. 
c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen hâllerden en az birinin gerçekleşmesi hâlinde Bakanlık

veya spor kulübünün herhangi bir üyesi spor kulübünün sona erdiğinin tespitini mahkemeden
isteyebilir. 

(3) Genel kurul, her zaman spor kulübünün feshine karar verebilir. 
(4) Bakanlık;
a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,
b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ih-

tara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,
c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl ka-

tılmayan,
spor kulüplerinin spor faaliyetlerine katılmasını yasaklayabilir. Ayrıca yukarıda sayılan

hâllerde, Bakanlık veya spor kulübünün herhangi bir üyesinin istemi üzerine mahkeme; spor
kulübünün feshine karar verir ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dâhil gerekli bütün ön-
lemleri alır.

(5) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi, genel kurul veya mahkeme tarafından
spor kulübünün feshine karar verilmesi hâllerinde, spor kulübünün Bakanlık nezdindeki tescili
iptal edilir. 

(6) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl ka-
tılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından
Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir. 

Spor anonim şirketlerinin tescilinin iptali 
MADDE 27- (1) Bakanlık;
a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,
b) Organlarını 7405 sayılı Kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapı-

lan yazılı ihtara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,
c) Taahhüt ettiği hiçbir spor faaliyetine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl ka-

tılmayan,
spor anonim şirketlerinin Bakanlık nezdindeki tescillerini iptal eder.
(2) Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl ka-

tılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu ta-
rafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir.

Spor kulüplerinin tasfiyesi
MADDE 28- (1) Genel kurul kararı ile feshedilen veya 7405 sayılı Kanunun 9 uncu

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca kendiliğinden sona erdiği mahkeme tarafından
tespit edilen spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara
göre yapılır. Bunların para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan
tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendi-
liğinden sona erme halinin tespitine ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren
başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde spor kulübünün adında “tasfiye halinde … spor
kulübü” ibaresi kullanılır.

(2) Tasfiye kurulu, önce spor kulübünün hesaplarını inceler. İnceleme esnasında spor
kulübüne ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer bel-
gelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sı-
rasında spor kulübünün borçlu olduğu tespit edilen alacaklılara çağrıda bulunulur ve varsa mal-
ları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Spor kulübünün alacaklı olması durumunda borçlu-
lardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan
para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.
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(3) Spor kulübünün para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlan-
masını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile spor kulübü
yerleşim yerinin bulunduğu yerin il müdürlüğüne bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının
da eklenmesi zorunludur.

(4) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, il
müdürlüklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(5) Bu şekilde tasfiye edilen spor kulübüne ait defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfa-
tıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine
de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

(6) Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde,
genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış ya da son yönetim
kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa veya 7405 sayılı Kanunun
9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca mahkemece spor kulübünün feshine karar veril-
mesi hallerinde spor kulübünün bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla 4721 sayılı Ka-
nunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre spor kulübünün merkezinin bulunduğu il müdürlü-
ğüne, il düzeyindeki spor faaliyetlerine tahsis edilmek üzere devredilir. Bu spor kulüplerinin
para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin
tamamlanmasını müteakip durum Bakanlığa bildirilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM
Üst Kuruluşlar

Üst kuruluşun oluşumu
MADDE 29- (1) Amatör spor faaliyetlerinde bulunan spor kulüpleri ve spor anonim

şirketleri, il sınırları içerisinde en az on beş spor kulübü veya spor anonim şirketinin bir araya
gelmesiyle federasyon, en az on beş federasyonun bir araya gelmesiyle de konfederasyon ku-
rabilirler.

Kuruluş işlemleri
MADDE 30- (1) Federasyon kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan ku-

ruluş bildirimi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte federasyonun kurulacağı yerin il müdür-
lüğüne başvuruda bulunulur: 

a) Kurucu spor kulübü ve spor anonim şirketi temsilcileri tarafından her sayfası imza-
lanmış spor kulüpleri federasyonu tüzüğü.

b) Spor kulüpleri federasyonu kurulması yönünde spor kulüpleri ve spor anonim şir-
ketlerince alınmış genel kurul karar örnekleri.

c) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin ismi, unvanı ve merkezini gösterir bel-
geleri ile bunların yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kay-
dıyla bu konuda alınmış kararın örneği. 

ç) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişi-
lerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

(2) Spor kulüpleri federasyonları hakkında bu Yönetmeliğin spor kulüplerine ilişkin
hükümleri kıyasen uygulanır.

(3) Konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış EK-1’de yer alan kuruluş bildirimi
ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte konfederasyonun kurulacağı yerin il müdürlüğüne baş-
vuruda bulunulur:

a) Kurucu spor kulüpleri federasyonu temsilcileri tarafından her sayfası imzalanmış
spor kulüpleri konfederasyonu tüzüğü.

b) Spor kulüpleri konfederasyonu kurulması yönünde spor kulüpleri federasyonlarınca
alınmış genel kurul karar örnekleri.

c) Spor kulüpleri federasyonlarının ismi, unvanı ve yerleşim yerini gösterir belgeleri
ile bunların yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu
konuda alınmış kararın örneği. 

ç) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişi-
lerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

(4) Spor kulüpleri konfederasyonları hakkında bu Yönetmeliğin spor kulüplerine ilişkin
hükümleri kıyasen uygulanır.
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Kuruluş bildirimi ve tüzüğün incelenmesi   
MADDE 31- (1) Üst kuruluşların kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile üst ku-

ruluş tüzüğü il müdürlüğü tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir. Kuruluş bil-
dirimi, tüzük ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit
edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması yazılı şekilde derhâl kuruculardan
istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak en geç altmış gün içinde belirtilen mevzuata aykırılık
giderilmez veya noksanlık tamamlanmazsa başvuru il müdürlüğü tarafından reddedilir.

(2) Kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer belgelerde mevzuata aykırılık veya noksanlık bu-
lunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık süresinde giderilmiş bulunursa üst kuruluş il müdür-
lüğü tarafından üst kuruluş siciline tescil edilir ve bu tescille özel hukuk tüzel kişiliği kazanır.

Üst kuruluş tüzüğü
MADDE 32- (1) Her üst kuruluşun bir tüzüğü bulunur. Üst kuruluşların tüzüklerinde

belirtilmesi zorunlu hususlar hakkında 7 nci madde hükümleri kıyasen uygulanır.
Üst kuruluşların organları
MADDE 33- (1) Üst kuruluşların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve

denetim kuruludur.
(2) Üst kuruluşlar; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla

ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu
organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

(3) Üst kuruluşlar, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu,
denetim kurulu ve varsa diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna
ilişkin dayanak belgeleri EK-2’de yer alan genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il mü-
dürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

(4) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve
yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 4721 sayılı Kanun ve 5253 sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uygulanır.

Faaliyet alanı
MADDE 34- (1) Üst kuruluşlar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. 
(2) Üst kuruluşlar, spor federasyonlarının izni olmaksızın bunların görev ve yetkilerini

doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar.
Üst kuruluşların sona ermesi
MADDE 35- (1) Üst kuruluşlar aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:  
a) İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu or-

ganların oluşturulmamış olması. 
b) Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi. 
c) Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması.
(2) Üst kuruluşların üye sayısının 7405 sayılı Kanunda öngörülen sayının altına düşmesi

hâlinde, bu kuruluşlara, gerekli olan sayının tamamlanması için altı aylık süre tanınır. Bu süre
içinde tamamlama işlemi yapılamazsa, bu kuruluşların varlıkları kendiliğinden sona erer.

(3) Bakanlık;
a) Tescile ilişkin şartları kaybeden,
b) Organlarını kanuna aykırı olarak oluşturan ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı ih-

tara rağmen bu aykırılıkları ihtar tarihinden itibaren üç ay içinde gidermeyen,
üst kuruluşların tescillerini iptal eder.
Üst kuruluşların tasfiyesi
MADDE 36- (1) Üst kuruluşların tasfiyesinde spor kulüplerinin tasfiyesine ilişkin hü-

kümler kıyasen uygulanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sicil Kayıtlarının Tutulması
Sicil kayıtları
MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan tescil iş ve işlemleri son-

rasında spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların kayıtları aşağıda gösterilen
sicillerde tutulur:

a) Spor kulüplerinin kayıtları için spor kulüpleri sicili.
b) Spor anonim şirketlerinin kayıtları için spor anonim şirketleri sicili.
c) Üst kuruluşların kayıtları için üst kuruluş sicili.
(2) Siciller Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla tutulur.
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Sicil numarası
MADDE 38- (1) Her spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa bir sicil numarası

verilir.
(2) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa verilen sicil numarası başka bir

spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşa verilemez.
(3) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşlar, 37 nci maddenin birinci fıkra-

sında gösterilen sicillere ayrı olarak ve tescil tarihine göre sırayla kaydedilir.
(4) Spor kulübünün veya spor anonim şirketinin bağlı ortaklığı veya iştiraki olan spor

anonim şirketinin spor kulübü veya spor anonim şirketi ile olan bağlantısı birbirlerinin sicil
kayıtlarında ayrıca gösterilir.

Numaralandırma ilkeleri
MADDE 39- (1) Spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluşlara verilen sicil nu-

maraları üç kısımdan oluşur. Bunlar sırasıyla;
a) İlk iki rakam, sicil kaydının yapıldığı ilin trafik numarasını,
b) Spor kulüpleri için (01), spor anonim şirketleri için (02) ve üst kuruluşlar için (03)

şeklindeki sonraki iki rakam, sicile kaydedilen tüzel kişiliğin yapısını,
c) (00001)’den başlayan sonraki rakamlar, kaydı yapılan tüzel kişiliğin o ildeki tescil

tarihine göre sıra numarasını,
gösterir.
Sicil dosyası
MADDE 40- (1) Sicil dosyası kayıtları il müdürlüklerince Bakanlık bilişim sistemi

üzerinden tutulur.
(2) Her spor kulübü, spor anonim şirketi ve üst kuruluş için tescil edildikleri il müdür-

lüklerinin ilgili biriminde elektronik ortamda sicil dosyası açılır. Bunların iş ve işlemleri ile
ilgili tüm belgeler bu dosyada saklanır.

Sicilden silme
MADDE 41- (1) Spor kulübünün kendiliğinden sona ermesi veya mahkemece feshine

karar verilmesi ya da üst kuruluşların tescillerinin iptali halinde, para, mal ve haklarının tasfiye
ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye sonucunun bildirilmesi üzerine, bun-
ların sicil kayıtları il müdürlüğü tarafından silinir.

(2) Spor anonim şirketlerinin tescile ilişkin şartları kaybetmesi halinde bunların sicil
kayıtları il müdürlüğü tarafından silinir.

(3) Sicilden silinen kayıtlar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Bakanlık dijital ar-
şivinde saklanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler
MADDE 42- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü

alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki hususlara ilişkin iş ve işlemler Bakanlık bilişim sis-

temi üzerinden yapılabilir.
(3) Spor federasyonlarınca spor dalı tescil işlemleri Bakanlık bilişim sistemi üzerinden

yürütülür.
(4) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri valilikler veya il müdürlükleri

aracılığıyla yürütebilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dernek sta-

tüsünde kurulmuş olan spor kulüpleri ve üst kuruluşlar ile spor faaliyetinde bulunmak üzere
kurulmuş olan anonim şirketlere 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü, bunların
kuruluş tarihleri esas alınarak uygulanır.

Yürürlük
MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Sayfa : 206                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 207



Sayfa : 208                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 209



Sayfa : 210                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890                              RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 211



Sayfa : 212                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan ku-

rumların yayımlayacağı her türlü yayının seçimini, yayımlanmasını, satış ve hibe usullerini,
yayınlar için ödenecek telif, işlenme, inceleme ücretlerini ve kurul üyelerine ödenecek ücretleri,
yayın ve inceleme kurullarının kurulmasını, çalışma esaslarını, görev ve yetkilerini belirle-
mektir.  

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların

çıkaracağı gizlilik derecesi taşımayan yayınları kapsar.
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri

Kanununa, 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif
ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt

dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdür-
lüğünü, 

ç) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler
ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu
olan eseri,

d) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musikî, güzel sanatlar veya
sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat ürünlerini,

e) Eser sahibi: Eseri meydana getiren kişiyi,
f) İnceleme kurulu: Yayımlanacak ya da sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine

sahip olunacak her türlü eserin incelemesini yapan kurulu,
g) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle hazırlanan, bu esere nispetle müs-

takil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat ürünlerini,
ğ) Süreli yayın: Belirli aralıklarla yayımlanan yayınları, 
h) Telif eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana ge-

tirilen fikir ürünlerini, 
ı) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
i) Üst yayın kurulu: Eserlerin yayımlanması ve sözleşmeyle telif hakkını kullanma yet-

kisine sahip olunması ile ilgili ilkeleri belirlemek ve yayın çıkarmaya yetkili makamlar tara-
fından teklif edilen eserlerin yayımına ilişkin nihai kararı vermek üzere Bakanlık merkez teş-
kilatında oluşturulan kurulu,
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j) Yayımlamak: Basılı yayınlar ile basılı olmayan eserleri içeren manyetik depolama
ünitelerini çoğaltmayı ve yaymayı veya eserleri radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçları
ile geniş bir kitleye iletmeyi veya sunmayı,

k) Yayın: Kitap, dergi ve benzeri basılı eserler ile basılı olmayan ve manyetik depolama
ünitelerinde bulunan veya radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçlarında yayımlanan elek-
tronik eserleri,

l) Yayın çıkarmaya yetkili makam: Yayım ve yayın faaliyetlerini yürüten birimleri,
m) Yayın kurulu: İnceleme kurulları tarafından olumlu rapor verilen eserlerin üst yayın

kuruluna teklif edilmesine karar vermek üzere yayın çıkarmaya yetkili makamlar bünyesinde
oluşturulan kurulu,

ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar, görev ve sorumlu-

lukları çerçevesinde eser yayımlayabilir. Yayın çıkarmaya yetkili makamlar, Bakan oluru ile
belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki yayınlar, üst yayın kurulunun onayını müteakip ya-
yımlanır.

(3) Önemli görülen eserlerin yazdırılması veya çevirisi için yarışma düzenlenebilir veya
ısmarlama verilebilir.

(4) Yayınlarda gizlilik derecesi bulunmaz ve içerisinde gizlilik dereceli bilgiler yer al-
maz; ifşa, tenkit ve kişileri hedef alan yazılar yayımlanmaz.

(5) Süreli yayınların yayımına başlanması veya son verilmesi Bakan onayına tabidir.
(6) Kişiler makalelerini süreli yayın çıkaran birimlere doğrudan gönderebilirler. Bu şe-

kilde gönderilen makaleler, yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından yayın ilkeleri doğ-
rultusunda değerlendirilir. 

(7) Eserlerini Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından belirlenen
format ve araçlar ile teslim etme sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir. 

(8) Eserinin yayımlanmasını isteyen başvuru sahipleri, yayımlama konusunda karar ve-
rilinceye kadar eserini başka kişi ve/veya kurumlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt etmiş sa-
yılır. Yayımlanması uygun bulunmayan veya herhangi bir sebeple yayımlanmayan eserlere iliş-
kin inceleme sonuçları eser sahibi ile paylaşılmaz.

(9) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından sözleşmeyle telif hak-
kını kullanma yetkisine sahip olunan eserler, sözleşmede hüküm bulunması hâlinde diğer kurum
ve kuruluşlara devredilebilir.

(10) Yayın kuruluşları ve kişilere ticari amaç taşıyan tavsiye niteliğinde görüş veril-
mez.

(11) Eserlerin radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araçları ile yayınlanmasına ilişkin,
ilgili diğer mevzuat doğrultusunda uyulması gereken kurallar saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme Kurulları ve Eserlerin İncelenmesi

İnceleme kurulu ve çalışma esasları
MADDE 6- (1) İnceleme kurulları, yayın çıkarmaya yetkili makamın bünyesinde ya-

yınların kapsam ve özellikleri dikkate alınarak seçilecek personelden oluşturulur. Birden fazla
inceleme kurulu oluşturulabilir.

(2) İncelemesi yapılmayan hiçbir eser yayımlanmaz veya sözleşmeyle telif hakkını kul-
lanma yetkisine sahip olunamaz. 
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(3) İki kez olumsuz rapor verilen eserler yeniden incelemeye alınmaz.
(4) İnceleme kurulunun ihtisası dışındaki konular için Bakanlık kadro ve kuruluşunda

yer alan kurumlardan veya bu kurumlar dışından görevlendirilecek konusunda uzman kişi veya
kişilere inceleme yaptırılabilir veya yazılı görüş alınabilir.

(5) İnceleme sırasında öncelik başvuru tarihine göre belirlenir. Ancak, yayın çıkarmaya
yetkili makamlar tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda öncelik sırası değiştirilebilir.

(6) İnceleme kurulları;
a) Eserlerin incelemesini yapar. 
b) İncelenen eserlerin türünü ve niteliğini belirler.
c) Eserlerin toplam sözcük sayısını ve itibari sayfa sayısını belirler.
Eserlerin incelenmesi
MADDE 7- (1) Bir eserin yayımlanabilmesi için inceleme kurulları tarafından yapıla-

cak ön inceleme neticesinde aşağıdaki temel ilkeleri taşıdığının tespit edilmesi gerekir:
a) Mer’i mevzuata uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı bir şekilde hazırlanmış

olması.
b) Kamu düzenine, millî menfaatlere, toplumun millî, manevi, dinî ve ahlak değerlerine

uygun olması.
c) Bakanlığın kuruluş amacı ve görevleri başta olmak üzere faydalı olacağı değerlen-

dirilen konularda; bilgilendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması.
ç) Dil bilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması.
d) Bilimsel yöntemlere göre hazırlanmış olması.
e) Yayın çıkarmaya yetkili makamların görev alanına girmesi.
f) İlan edilen yayın kurallarına uygun olması.
(2) İncelemesi tamamlanan eserler için ön inceleme sonuç raporu düzenlenir. İhtiyaç

duyulması hâlinde kanaatler hakkında gerekçe hazırlanarak rapora eklenir.
(3) Ön inceleme sonucunda uygun bulunan eserler, aşağıdaki ölçütlere göre ayrıca in-

celemeye alınır:
a) Ön sözün, içindekilerin, ana bölüm ve alt kısımların, dizin ve zaman dizininin, kay-

naklar bölümünün, dipnotların ve görsel materyallerin şekil ve düzen yönünden eser yazım
tekniğine uygun olması.

b) Terim birliği, üslubun akıcılığı, yabancı sözcüklerden arındırılma, metin içinde tek-
rarlar bulunmaması, paragraflarda tutarlılık ve uzun cümlelerden kaçınma ve benzeri hususlar
bakımından yazım kurallarına uygun olması.

c) Konu yönünden türünde benzer eser olup olmadığının ve konu kapsamının belirlen-
mesi.

ç) Kaynak gösteriminin ve atıf usullerinin kurallara uygun olması, metin ve krokiler
arasında uyum olması, olaylarda tarih uyumu olması, analiz yapılması ve analizin yeterli olması
bakımından bilimsel yöntemlere uygun olması.

(4) Eserlerin tür ve özellikleri göz önünde bulundurularak ihtiyaç duyulan diğer hususlar
açısından da inceleme yapılabilir.

(5) İncelemesi tamamlanan eserler için esas değerlendirme sonuç raporu düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Kurulları ve Üst Yayın Kurulu

Yayın kurulları ve çalışma esasları
MADDE 8- (1) Yayın kurulları, yayın çıkarmaya yetkili makamın belirleyeceği perso-

nelin başkanlığında en az üç ve tek sayıda kişiden oluşur.
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(2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılan üye
sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alın-
mış sayılır.

(3) Toplantılara inceleme kurulu üyelerinin de katılımı sağlanabilir. İnceleme kurulu
üyelerinin oy hakkı yoktur.

(4) Yayın kurulu kararları, yayın çıkarmaya yetkili makamın en üst amirinin onayı ile
uygulanır. Bu hüküm, yayın çıkarmaya yetkili makamın en üst amirinin başkanlığında alınan
kararlar için uygulanmaz.

(5) Yayın kurullarının sekretarya hizmetleri, yayın çıkarmaya yetkili makamın belirle-
yeceği birim tarafından yürütülür.

(6) Yayın kurulları;
a) Esas değerlendirme sonuç raporuna istinaden eserlerin üst yayın kuruluna teklif edil-

mesine karar verir.
b) Yayımlanacak eserlerin teknik özellikleri konusunda karar verir.
c) Eserlerin konu itibarıyla ilgili yayın çıkarmaya yetkili diğer makamlara gönderilme-

sine karar verir.
ç) İnceleme kurullarının çalışma esaslarını düzenler.
d) İhtiyaç hâlinde eserlerin yeniden incelenmesine karar verebilir.
e) Çeviri eserin tercümesini orijinali üzerinden tekrar kontrol ettirebilir.
f) Yayımlanan eserlerin yeni baskısının yapılmasına ve çoğaltılmasına karar verir.
g) İhtiyaç duyulan alanlarda eser hazırlatmak üzere açılacak yarışmaların usul ve esas-

larını belirler.
Üst yayın kurulu ve çalışma esasları
MADDE 9- (1) Üst yayın kurulu; yayınlarla ilgili faaliyetleri yürüten Bakanlık birimi-

nin bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, bu birimin en üst amiri ve daire başkanı,
Bakanlık bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten birimin daire başkanı, Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görevli hukuk müşaviri veya avukat ile Millî Savunma Üni-
versitesi bünyesinde yayın faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürüten birimin daire başkanı olmak
üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Kurul salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın oyu yönünde karar alınmış olur.  

(3) Kurul başkanının toplantıya katılamayacağı durumlarda, yayınlarla ilgili faaliyetleri
yürüten Bakanlık biriminin en üst amiri kurula başkanlık eder.

(4) Toplantılara, değerlendirmeye alınacak yayını teklif eden makamın yayın kurulu
başkanının katılımı sağlanabilir. Yayın kurulu başkanının oy hakkı yoktur.

(5) Kurulun sekretaryası, yayınlarla ilgili faaliyetleri yürüten Bakanlık birimi tarafından
yürütülür.

(6) Bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda üst yayın kurulu;
a) Yayın ilkelerini belirler.
b) Eserlerin yayımına ilişkin karar verir.
c) Eserlerin baskı adedi ve yayım süresine karar verir.
ç) Eserlerin telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunmasına karar verir.
d) Eserlerin yeniden incelenmesine karar verebilir.
e) Eserlerin satış fiyatı ve uygulanabilecek indirim oranını belirler.
f) Eserlerin yayın hakkının devredilmesine karar verir.
g) Eserleri konusunda uzman kişilere incelettirebilir.
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Değerlendirilmesi zorunlu olmayan yayınlar
MADDE 10- (1) Aşağıda belirtilen yayınların yayın kurulu ve üst yayın kurulu tara-

fından değerlendirilmesi zorunlu değildir:
a) Mevzuat yayınları, resmî açıklamalar, kurumların talimat ve mütalaalarının yer aldığı

yayınlar.
b) Personelin görevlendirme doğrultusunda hazırladığı araştırma çalışmalarının rapor-

ları.
c) Birimler tarafından gerçekleştirilecek çalıştay, fuar ve kongre gibi etkinlikler öncesi

ve sonrasında bu etkinliklere ilişkin hazırlanan afiş, broşür ve raporlar.
ç) Millî Savunma Üniversitesinin hizmet ve etkinliklerini, üniversite personeline ve

öğrencilere duyurmak amacıyla hazırlanan dergi, bülten ve benzeri yayınlar.
d) Üst yayın kurulu tarafından belirlenen diğer yayınlar.      

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Telif Hakları, Dağıtım, Satış ve Yayın Gelirleri

Telif hakları 
MADDE 11- (1) Sözleşmeyle telif hakkını kullanma yetkisine sahip olunan eserler için

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(2) Telif veya işlenme ücreti ödenip ödenmeyeceğine, ödenecekse belirtilen ölçütlere
göre ödeme miktarının tespitine üst yayın kurulu tarafından karar verilir.

(3) Bakanlık bünyesindeki okullarda ve eğitim merkezlerinde okutulan derslere ait not-
ların yayımlanması hâlinde yazara bu nedenle bir ücret ödenmez.

(4) Yayımlanan bir eserin yeni baskısının yapılması, çoğaltılması veya yayın hakkının
eser sahibine veya başka birine devredilmesi; ilgili kurum tarafından yapılmış baskının
%90’ının bitmiş olmasını müteakip alınacak karara bağlıdır.

(5) Yayımlanan bir eserin yayın hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi,
eserin yayım tarihinden itibaren beş yılın sonunda yazar veya yazarlarının isteği üzerine üst
yayın kurulu kararına bağlıdır.

(6) Yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından sözleşmeyle telif hakkını kullanma
yetkisine sahip olunan eserlere ilişkin belgeler ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanır.

Ödenecek ücretler
MADDE 12- (1) Eserlere ödenecek telif ve işlenme ücretlerinin belirlenmesi, ücrete

ilişkin diğer hususların tespiti, kurum dışından eser incelemeye görevlendirilen uzmanlara ücret
ödenmesi ve yazarlara ücretsiz yayın verilmesi konularında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Ücretler, eserin basımı yapıldıktan sonra ödenir.
(3) Birinci fıkra hükümleri dışında, eserlerin radyo, televizyon ve bilişim teknoloji araç-

larında seslendirilmesi veya oynanması için anlaşma yapılan kişilere; eserin yayımlanmasını
müteakip aşağıda yer alan gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çar-
pılması sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere üst yayın kurulu tarafından belirlenecek
ücret ödenir. Program başına 20 dakikayı geçen süreler için ücret ödenmez.

a) Radyofonik piyesler, dramatize eserler, söyleşiler ve düz yazıların sahiplerine her
dakika için 250 gösterge rakamı.

b) Başkası tarafından hazırlanan metni seslendiren veya oynayanlara her program için
ayrı olmak üzere ve her dakika için 200 gösterge rakamı.

c) Kendisi tarafından hazırlanan metni seslendiren veya oynayanlara her program için
ayrı olmak üzere ve her dakika için 250 gösterge rakamı.
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(4) Oynanmak veya seslendirilmek üzere yazdırılan veya sözleşmeyle telif hakkını kul-
lanma yetkisine sahip olunan eserlere ilişkin işlemler, yayın çıkarmaya yetkili makam ve kişi
veya kurumlar arasında imzalanacak protokol hükümlerine göre düzenlenir. 

Dağıtım
MADDE 13- (1) Yayınların dağıtımı, basım ve yayım hakkındaki mevzuat hükümlerini

karşılayacak şekilde yayın çıkarmaya yetkili makamlar tarafından belirlenecek dağıtım planıyla
yapılır.

(2) Süreli yayın çıkaran makamlar tarafından, yayımlanan dergilerin her sayısından iki-
şer adedi, Bakanlık merkez kütüphanesine ve yayın çıkarmaya yetkili diğer makamların merkez
kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderilir.

(3) Kamuya sunulan yayınların imzalı iki nüshası, basımcı tarafından, yayımın yapıldığı
gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir.

(4) Yayınlar mütekabiliyet esasına göre yabancı yayınlarla mübadele edilebilir.
Satış bedeli ve gelirler
MADDE 14- (1) Yayınların satış bedeli ve uygulanabilecek indirim oranı, basım ve

yayım giderleri ile piyasa koşulları dikkate alınarak yayın çıkarmaya yetkili makamın teklifi
üzerine üst yayın kurulu tarafından belirlenir.

(2) Yayın çıkarmaya yetkili makamın onayı alınarak ilgili mevzuat kapsamında; eser-
lerin yurt içindeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına hizmet veren özel kurum ve
kuruluşlara gönderilmesine karar verilebilir ve bu kapsamda gerçek kişilere satış, mübadele
ve hibe işlemi yapılabilir.

(3) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yayın satışlarından elde edilen gelirler
bütçeye gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 5846 sayılı Kanun ile

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar
MADDE 16- (1) 31/5/1968 tarihli ve 12912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli

Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta yürürlükten
kaldırılan Milli Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe ya-
pılmış sayılır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 17- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler ile görüş ve

öneriler zamana bağlı kalmaksızın Bakanlığın ilgili birimine bildirilir. Bakanlık tereddütleri
gidermeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yayımlanmakta
olan süreli yayınların yayımına devam edilebilmesi için 5 inci maddenin beşinci fıkrası kapsa-
mında ayrıca onay alınmaz.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa

Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde piyasaya arz sonrası çalışmaları ve
tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile bu araştırmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasına
dair usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, piyasaya arz sonrası çalışmalar ile tıbbi cihaz klinik

araştırmalarını, araştırma yapılabilecek yerleri ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya
tüzel kişileri kapsar.

(2) Retrospektif çalışmalar ve in vitro tanı amaçlı tıbbi cihazlar ile yapılan performans
değerlendirme çalışmaları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel

Kanununun Ek-10 uncu maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Ku-
ruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi-
nin 508 inci ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Çok merkezli klinik araştırma: Tek bir protokole göre birden fazla merkezde yürü-

tülen, bu sebeple birden fazla sorumlu araştırmacının bulunduğu klinik araştırmayı,
b) Denetim: Klinik araştırma yapılan yerlerin, sponsor, varsa yasal temsilci ve sözleş-

meli araştırma kuruluşuna ait merkezlerin, araştırmaya ait belgeler ve kayıtların, kalite güven-
cesi düzenlemelerinin ve araştırma ile ilgili olan etik kurullar dâhil  diğer kurum, kurul ve ku-
ruluşların bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu açısından Kurum tarafından in-
celenmesi faaliyetlerini,

c) EUDAMED işlevsellik tarihi: 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi uyarınca Komisyonca ku-
rulan tıbbi cihazlara ilişkin Avrupa veri tabanı olan EUDAMED’in Avrupa Birliği Resmî Ga-
zetesinde tamamen işlevsel olduğu ve fonksiyonel spesifikasyonlarını karşıladığına dair bildi-
rimin yayımlandığı tarihten 6 ay sonraki tarihi,

ç) İdari sorumlu: Çok merkezli bir araştırmada, uzmanlık veya doktora eğitimini ta-
mamlamış olup, araştırmanın yürütülmesinden idari olarak sorumlu olan hekim veya diş heki-
mini,

d) İyi klinik uygulamaları: Araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik standartlarda ya-
pılmasını sağlamak amacıyla araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi, bütçelendiril-
mesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, gönüllünün tüm haklarının ve vücut bütünlüğünün
korunması, araştırma verilerinin güvenilirliğinin sağlanması, gizliliğinin muhafaza edilmesi
gibi konular hakkındaki düzenlemeleri kapsayan ve araştırmaya iştirak eden taraflarca uyulması
gereken kuralları,

e) İzleyici (Monitör):  Araştırmanın, klinik araştırma planı, iyi klinik uygulamaları il-
keleri ve mevzuat gerekliliklerine uygun olarak yapıldığını izlemek için araştırma merkezinden
bağımsız olarak sponsor tarafından atanan kişiyi,
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f) Koordinatör: Çok merkezli bir klinik araştırmada merkezlerin araştırmacıları ile etik
kurul, sponsor, mevcutsa yasal temsilci ve gerekirse bunlar ile Kurum arasındaki koordinas-
yonun sağlanmasından sorumlu kişiyi,

g) Piyasaya arz sonrası çalışma: Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak üzerine CE
işareti iliştirilerek piyasaya arz edilmiş cihazların imalatçısı tarafından belirlenmiş kullanım
amaçlarına uygun olarak kullanılması kaydıyla cihazın performans veya güvenlilik verilerinin
toplanmasına yönelik gönüllüler üzerinde yapılan çalışmaları,

ğ) Retrospektif çalışma: Geriye yönelik verilerin toplandığı çalışmaları,
h) Sözleşmeli araştırma kuruluşu: Sponsorun klinik araştırma ile ilgili görev ve yetki-

lerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği, iyi klinik uygulamaları ilke-
lerine uygun çalışan bağımsız kuruluşu,

ı) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği: 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğini,

ifade eder.  
(2) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmelik

için de geçerlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Araştırmanın Genel Esasları 

Klinik araştırmalar ile ilgili genel esaslar
MADDE 5- (1) Klinik araştırmalar ile ilgili olarak Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 ila

80 inci madde hükümleri geçerlidir. Bu maddelere ilişkin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 111 inci
maddesindeki yürürlük tarihleri doğrultusunda hareket edilir. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri ile birlikte aşağıdaki hükümler uygulanır.

(2) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde be-
lirtilen uluslararası standartlara uygun olarak;

a) Araştırma cihazının, öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda deney
hayvanı üzerinde araştırılmış olması şarttır. 

b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda
ulaşılan bilimsel verilerin, araştırma ile varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından cihazın/ci-
hazların klinik araştırmalarının yürütülebilmesi için yeterli kanıtı sağlaması gerekmektedir.

c) Gönüllüye ait germ hücrelerinin genetik yapısını bozmaya yönelik hiçbir araştırma
yapılamaz. 

(3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde be-
lirtilen bilimsel ve etik inceleme için 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte yapısı, ça-
lışma usûl ve esasları belirtilen ve Kurumdan onay almış Klinik Araştırma Etik Kurulları yet-
kilidir. Klinik Araştırma Etik Kurulları, görev ve yetkileri ölçüsünde piyasaya arz sonrası ça-
lışmaları ile tıbbi cihaz klinik araştırmalarının incelenmesi, izlenmesi ve takibi konusunda so-
rumludur. 

(4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi uya-
rınca gönüllülerin araştırmaya iştiraki veya iştirakin devamının sağlanmasına yönelik olarak
gönüllü veya yasal vasisi için herhangi bir ikna edici teşvikte veya mâli teklifte bulunulamaz.
Ancak gönüllülerin araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar ile sağlıklı gönüllülerin
çalışma günü kaybından doğan gelirden yoksunluk araştırma bütçesinde belirtilir ve bu bütçe-
den karşılanabilir.

(5) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca araştırmalar,
sorumlu araştırmacının başkanlığında, araştırmanın niteliğine uygun araştırmacılardan oluşan
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bir ekiple yürütülür. Araştırma ekibi içerisinden araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya
doktora eğitimini tamamlamış bir hekim veya diş hekimi sorumlu araştırmacı olarak belirle-
nir.

(6) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca araştırmalar;
üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şe-
kilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araş-
tırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan; üniversite
sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme
merkezleri ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde tercihen klinik araştırma
yapmak üzere tasarlanmış yerlerde yapılabilir. Bu merkezler ve hastanelerde yapılan klinik
araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve hastanelerin koordinatörlüğünde veya idari sorum-
luluğunda olmak kaydı ile belirtilen nitelikleri haiz sağlık kurum ve kuruluşları da dâhil edile-
bilir. İyi klinik uygulamaları esas alınarak klinik araştırma yapılacak yerler asgari olarak;

a) Araştırmanın niteliğine göre gerekli ve yeterli personel ile ekipmana,
b) Araştırma amaçlı cihazın niteliğine göre ürünün saklanması ve dağıtılması için ge-

rekli yer ve imkânlara,
c) Acil müdahale gerekebilecek durumlar da dâhil olmak üzere gönüllü için uygun ba-

kım hizmeti verecek imkân ve donanıma,
ç) Gönüllünün gerektiğinde daha ileri bir sağlık kurum veya kuruluşuna nakledilebil-

mesini mümkün kılacak yeterli imkân ve donanıma,
d) Araştırmanın tamamlanmasından sonra klinik araştırmaya ve gönüllülere ait bilgi ve

belgeleri muhafaza edebilecek yeterli imkân ve donanıma,
sahip olmak zorundadır.
(7) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi uyarınca gönüllünün bilgilendirilmiş

gönüllü olurunu veremediği durumlarda yürürlükteki mevzuat uyarınca gönüllünün araştırmaya
katılımı konusunda onay vermeye yetkili kişi, yetkili vasi olarak kabul edilir.

(8) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
bilgilendirilmiş gönüllü oluruna ilişkin ön görüşme sorumlu araştırmacı veya araştırma ekibinde
yer alan ve sorumlu araştırmacı tarafından yetkilendirilmiş olan bir hekim veya diş hekimi ta-
rafından yapılır.

(9) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 69 uncu maddesi uyarınca gönüllülerin klinik araştır-
madan doğabilecek zararlara karşı güvence altına alınması amacıyla CE işareti taşıyan ve tıbbi
cihazın imalatçısı tarafından belirtilen kullanım amacı doğrultusunda yapılan tıbbi cihaz klinik
araştırmalarında etik kurulun fayda-risk oranına göre uygun görmesi şartı ile sigorta aranmaz,
ancak diğer tüm tıbbi cihaz klinik araştırmalarında gönüllülere sigorta yapılması şarttır. Araş-
tırmanın başlatılmasından önce nihai sigortanın sunulması şartıyla etik kurul ve Kuruma yapı-
lacak başvurularda teklif sigorta sunulabilir.

(10) Çok merkezli araştırmalarda sponsor tarafından sorumlu araştırmacılar arasından
bir koordinatör seçilir. Çok uluslu ve çok merkezli araştırmalarda ise sponsor tarafından ülke
koordinatörü olarak Türkiye’deki sorumlu araştırmacılar arasından bir koordinatör seçilir. Ko-
ordinatörün bulunduğu araştırma merkezi koordinatör merkez olarak kabul edilir. Koordina-
törün, altıncı fıkrada belirtilen koordinatör olabilecek merkezlerin sorumlu araştırmacıları ara-
sından seçilmesi gerekmektedir. 

Etkilenebilir popülasyonlarda klinik araştırmalar
MADDE 6- (1) Etkilenebilir popülasyonlarda klinik araştırmalar ile ilgili olarak Tıbbi

Cihaz Yönetmeliğinin 64 ila 68 inci madde hükümleri ile birlikte bu maddede yer alan hüküm-
leri uygulanır.
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(2) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca çocukların
araştırmalara iştirak etmeleri için çocuk rızasını açıklama yetisine sahip ise kendi rızasının yanı
sıra ana ve babasının veya vesayet altında ise vasisinin Yönetmeliğin 63 üncü maddesine uygun
şeklide yazılı olarak oluru alınır.

(3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 64 üncü maddesinde belirtilen kısıtlılara yönelik araş-
tırmalarda; etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda,
araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığı almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol
bu yönde değerlendirilir.

(4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde belirtilen çocuklara yönelik araş-
tırmalarda; etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda
çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol bu yönde
değerlendirilir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bir hekimin araştırmanın çocuklar üzerinde
yapılması hususunda müspet görüşü olmadan etik kurul bu araştırmaya onay veremez.

(5) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 66 ncı maddesinde belirtilen gebe veya emziren kadın-
lara yönelik araştırmalarda; etik kurul, gebe veya emziren kadın ya da embriyo, fetüs veya do-
ğan çocuk sağlığı yönünden, klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda araştırma
konusu ile ilgili alanda uzmanlığı almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol bu
yönde değerlendirilir.

(6) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 67 nci maddesinde belirtilen ilave tedbirler, belirli bir
hiyerarşik yapının içerisinde yer alan veya ekonomik, sosyal ve tıbbi gerekçeleri nedeni ile
kendini koruyabilme özelliğinin henüz gelişmediği, azaldığı veya tamamen ortadan kalktığı
özerkliği sınırlı veya azalmış kişiler için de uygulanabilir.

(7) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 68 inci maddesinde belirtilen acil durumlarda araştır-
malarda; etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda,
araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığı almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve protokol
bu yönde değerlendirilir.

(8) Araştırma konusunun doğrudan bilinci kapalı kişileri ilgilendiren ya da bilinci kapalı
kişilerde incelenebilir bir durum olması hâlinde veya bilinci kapalı kişilerin hastalığıyla ilgili
mevcut tedavi seçeneklerinin tamamen tüketildiği durumlarda, araştırma bilinci kapalı kişilerin
sağlığı açısından öngörülebilir bir risk taşımıyor ve araştırmanın bilinci kapalı kişilere doğrudan
bir fayda sağlayacağı hususunda genel tıbbi bir kanaat bulunuyorsa 5 inci madde ve Tıbbi
Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlar ile birlikte
aşağıda belirtilenler çerçevesinde bilinci kapalı kişiler üzerinde araştırma yapılmasına izin ve-
rilebilir:

a) Araştırmanın bilinci kapalı kişiler üzerinde bilinen herhangi bir riskinin olmadığı
hususunda genel tıbbi bir kanaatin bulunması gerekir.

b) Bilinci kapalı kişilerin varsa yasal vasileri Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 63 üncü mad-
desi uyarınca bilgilendirilir ve yazılı olurları alınır.

c) Bilinci kapalı kişiler, kendisine verilen bilgi hakkında değerlendirme yaparak bu ko-
nuda kanaate varabilme kapasitesine sahip hale gelirlerse, araştırmaya iştirak etmeyi reddet-
meleri veya araştırmanın herhangi bir safhasında araştırmadan çekilmek istemeleri durumla-
rında araştırmadan derhal çıkarılır.

ç) Etik kurul, araştırmayla ilgili klinik, etik, psikolojik ve sosyal problemler konusunda,
araştırma konusu ile ilgili alanda uzmanlığını almış bir hekim tarafından bilgilendirilir ve pro-
tokol bu yönde değerlendirilir.

d) Bilinci kapalı kişilerin yasal vasilerine ulaşılamaması nedeniyle yazılı olurlarının
alınamaması durumlarında, birinci fıkra hükümleriyle beraber aşağıdaki şartların varlığı hâ-
linde, sorumlu araştırmacı veya hekim olan bir araştırmacının sorumluluğunda, bilinci kapalı
kişiler araştırmaya dâhil edilebilir: 
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1) Önerilen araştırma protokolü veya diğer belgelerin, söz konusu araştırmadaki etik
hususları yeterince karşılayıp karşılamadıklarını etik kurulun önceden değerlendirmiş olması, 

2) Kardiyak arrest, kafa travması, santral sinir sistemi enfeksiyonları, beyin içi kana-
maları gibi ani gelişip hekimin hemen müdahale etmesi gereken ve mevcut tedavi seçenekle-
rinin tamamen tüketildiği durumlarda, bilinci kapalı kişilere araştırmanın doğrudan bir fayda
sağlayacağına yönelik genel tıbbi bir kanaatin bulunması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırmaların Başlatılması ve Yürütülmesi

Klinik araştırma başvurusu
MADDE 7- (1)  EUDAMED işlevsellik tarihine kadar klinik araştırma başvuruları ile

ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır: 
a) Klinik araştırmanın sponsoru, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XV’inin II. Bölümün-

de atıfta bulunulan dokümantasyonla ile birlikte Kurumun elektronik başvuru sistemi aracılı-
ğıyla başvuruda bulunur. 

b) Başvurunun usûlüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması gereken bilgi ve
belgelerde eksiklik bulunmaması hâlinde başvurunun Kurum tarafından incelenerek yirmi iş
günü içerisinde sonuçlandırılması esastır. 

c) Klinik araştırmalar Kurumun izni olmadan başlatılamaz.
(2) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 70 inci mad-

desi uygulanır.
Klinik araştırma başvurusunun değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Kurum, klinik araştırma başvurularını Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin

71 inci maddesinde belirlenen hususlar doğrultusunda değerlendirir. İlgili maddenin dördüncü
fıkrasının (a) bendinde başvurunun tamlığına yapılmış atıf bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine de yapılmış sayılır.

(2) Çok merkezli klinik araştırmalarda tek etik kurul kararının bulunması yeterlidir.
Kuruma yapılacak başvurularda etik kurul kararı başvurunun bir parçası olarak sunulur.

(3) Kuruma başvuru yapılırken, ilgili araştırma için aynı etik kuruldan onay alınmış
olsa bile önceki olumsuz etik kurul kararları başvuru esnasında Kuruma sunulur.

Klinik araştırmanın yürütülmesi
MADDE 9- (1) Klinik araştırmanın yürütülmesine ilişkin Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin

72 nci maddesindeki hükümler geçerlidir.
(2) Araştırmaya katılan gönüllülerin kimliğinin gizli kalması amacıyla sorumlu araş-

tırmacı veya diğer araştırmacılar tarafından herhangi bir advers olay veya araştırmayla ilgili
veri rapor edilirken gönüllünün adı ve tanımlayıcı bilgileri yerine her bir gönüllüye verilen gö-
nüllü kodu kullanılır.

(3) Gönüllülerin kişisel verileri hiçbir şekilde kamuya açık hale getirilemez. 
Piyasaya arz sonrası çalışmalar
MADDE 10- (1) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar piyasa arz sonrası çalışmalar

için;
a) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 ila 69 uncu maddeleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci

maddenin üçüncü ila onuncu fıkraları,
b) 6 ncı madde, 7 nci maddenin birinci fıkrası, 8 inci ve 9 uncu maddeler, 11 inci mad-

denin birinci fıkrası, 12 nci maddenin birinci fıkrası, 13 üncü maddenin birinci fıkrası ile 14 üncü
maddenin birinci ve ikinci fıkrası,

hükümleri geçerlidir. 
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(2) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 74 üncü
maddesi uygulanır.

Klinik araştırmalardaki önemli değişiklikler
MADDE 11- (1) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar bir klinik araştırmada, gönül-

lülerin güvenliği, sağlığı veya hakları üzerinde ya da araştırmadan elde edilen klinik verilerin
tutarlılığı veya güvenilirliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olması muhtemel değişiklikler
(önemli değişiklikler) için;

a) Klinik araştırmanın sponsoru, yapılmak istenen değişikliklerin mahiyeti ve nedenleri
ile birlikte Kurumun elektronik başvuru sistemi aracılığıyla başvuruda bulunur. Tıbbi Cihaz
Yönetmeliğinin Ek XV’inin II. Bölümünde atıfta bulunulan dokümantasyonun güncel halleri
bu başvurunun bir parçası olarak sunulur. İlgili dokümanlardaki değişiklikler açık bir şekilde
fark edilebilir olmalıdır. 

b) Başvurunun usulüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması gereken bilgi ve
belgelerde eksiklik bulunmaması hâlinde başvurunun Kurum tarafından incelenerek otuz iş
günü içerisinde sonuçlandırılması esastır. 

c) Kurum önemli değişiklik başvurularını bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenen
hususlar doğrultusunda değerlendirir.

ç) Önemli değişiklikler Kurumun izni olmadan uygulanamaz.
(2) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 75 inci mad-

desi uygulanır.
Düzeltici tedbirler
MADDE 12- (1) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar araştırmalarda alınacak düzeltici

tedbirler için Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 76 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uygula-
nır.

(2) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 76 ncı mad-
desi uygulanır.

Bir klinik araştırma sona erdiğinde, geçici olarak durdurulduğunda veya erken
sonlandırıldığında sponsordan gelen bilgiler

MADDE 13- (1) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar bir klinik araştırmanın sona er-
mesi, geçici olarak durdurulması ve erken sonlandırılması durumunda; Kurumun elektronik
başvuru sisteminin kullanılması kaydıyla Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 77 nci maddesinin bi-
rinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları uygulanır.

(2) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 77 nci mad-
desi uygulanır.

Klinik araştırmalar sırasında meydana gelen advers olayların kaydedilmesi ve ra-
porlanması

MADDE 14- (1) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar klinik araştırmalar sırasında
meydana gelen advers olayların kaydedilmesi ve raporlanması için; Kurumun elektronik baş-
vuru sisteminin kullanılması kaydıyla Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin bir ila
üçüncü fıkraları uygulanır.

(2) EUDAMED işlevsellik tarihine kadar piyasaya arz sonrası çalışmalar için; birinci
fıkra yerine piyasa arz edilmiş cihazlar için ilgili mevzuatta belirlenen vijilansa ilişkin hükümler
uygulanır.

(3) EUDAMED işlevsellik tarihinden itibaren Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 79 uncu
maddesi uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sponsorun ve Araştırmacıların Sorumlulukları

Sponsor ve sorumlu araştırmacının araştırma amaçlı cihaza ilişkin sorumlulukları
MADDE 15- (1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde sponsorun ve araştırmacıların araştırma

amaçlı cihaza ilişkin yükümlülükleri ile ilgili belirtilen hükümler yanında; 
a) Araştırma amaçlı cihazın, imalatı ya da ithalatından sonra ürünün özelliklerine uygun

olarak depolanması, dağıtımı ve araştırma merkezine teslimi, eğer gerekiyorsa kurulumu ve
bakım, onarım kalibrasyon işlemleri ile araştırma merkezinde bu koşulların devam ettirilmesi,
kullanılmamış ürünlerin araştırma merkezinden toplanarak iadesinin sağlanması veya uygun
şekilde imhası ve bütün bu sürece ait kayıtların tutulması sponsorun yükümlülüğü altındadır.

b) Araştırma amaçlı cihazın teslim alınması, muhafazası, yazılı istek veya araştırma
protokolüne uygun dağıtımı, stok kontrolü, artan kısmına yapılacak işlemler ve kayıtlarının tu-
tulması araştırmanın yapıldığı her bir merkezdeki sorumlu araştırmacının yükümlülüğü altın-
dadır.

c) Hâlihazırda CE işareti taşımayan cihazların klinik araştırma amaçlı kullanılabilmesi
için imalatçısı ya da yetkili temsilcisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek I’inin III. Bö-
lümünün 23.2 numaralı maddesine uygun bilgilerin araştırma başvurularının bir parçası olarak
sponsor aracılığıyla etik kurula ve Kuruma sunulması zorunludur.

ç)  Hâlihazırda CE işareti taşımayan klinik araştırma amaçlı cihazların ilgili araştırma-
larda kullanılması amacıyla ülkeye getirilebilmesi için sponsor tarafından Kurumdan izin alı-
nır.

d) Sponsor, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ek I’inin III. Bölümünün 23 numaralı maddesinde
belirtilen bilgilerin cihazın beraberinde bulunmasını sağlar. Etiket üzerindeki detaylar; siline-
mez, kolayca okunabilir ve hedeflenen kullanıcı veya gönüllüler için açık bir şekilde anlaşıla-
bilir olur.

e) Araştırmanın güvenlik gerekçeleriyle geçici olarak durdurulması halinde, araştırma
merkezlerinde kalan araştırma amaçlı cihazların tamamı, sponsor tarafından dağıtım yerlerin-
den derhal geri çekilir ve durum 15 gün içerisinde belgeleriyle birlikte ve bir rapor hâlinde
sponsor tarafından Kurumun elektronik başvuru sistemi aracılığıyla Kuruma bildirilir. Araş-
tırma amaçlı cihazın geri çekilmesi ve geri çekilen ürünlerle ilgili yapılacak işlemler ve alınacak
tedbirler Kuruma bildirilen raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

Önemli olmayan değişiklikler ve bildirimler
MADDE 16- (1) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde sponsorun ve araştırmacıların değişiklik

ve bildirim yükümlülükleri ile ilgili belirtilen hükümlerin yanında; 
a) Sorumlu araştırmacı, başka kurumlardan uygun niteliklere haiz araştırmacıları araş-

tırma ekibine dâhil edebilir. Bu araştırmacıların görevlendirilmesine ilişkin başvuru (b) ben-
dinde belirtilen usul ile yapılır.

b) Araştırmanın yürütülmesi sırasında, Kuruma sunulması gereken önemli olmayan de-
ğişiklikler ile başvurularına ilişkin usûl ve esasları Kurum tarafından belirlenir. Kurum bu de-
ğişiklik başvurularını, otuz iş günü içerisinde değerlendirir.

c) Araştırmaya ait ilerleme raporu yılda en az bir kere olmak üzere Kuruma bildirilir.
Etik kurul ve Kurum gerekli gördüğü durumlarda veya kısa süreli araştırmalarda daha kısa sü-
rede de rapor talep edebilir. 

ç) Bu fıkrada belirtilen Kuruma yapılacak değişiklik başvuruları ve bildirimler sponsor
tarafından Kurumun elektronik başvuru sistemi aracılığıyla yapılır. 

(2) Değişikliklerin ve bildirimlerin etik kurula ve Kuruma düzenli olarak iletilmesinden
sponsor sorumludur.
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Görev devri ve paylaşımı
MADDE 17- (1) Sponsor, yazılı sözleşme yapılmak kaydıyla kendi görevlerinin bir

kısmını bilimsel esaslara ve iyi klinik uygulamalarına uygun şekilde çalışan sözleşmeli araş-
tırma kuruluşuna devredebilir. Görevlerin sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredilmesi, spon-
sorun devredilen hususlara dair muhtemel hukukî ve cezaî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Sponsor ve sözleşmeli araştırma kuruluşu, sözleşme konusu işlerin ve işlemlerin sonuçlarından
birlikte sorumludurlar.

(2) Bu Yönetmelikte sponsora yapılan atıflar, geçerli olan durumlarda Tıbbi Cihaz Yö-
netmeliğinin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sponsorun yasal temsilcisine veya gö-
revleri ölçüsünde sözleşmeli araştırma kuruluşuna da yapılmış kabul edilir. 

(3) Birinci fıkrada belirtilen yazılı sözleşmeler ile sponsor ve yasal temsilcisi arasında
yapılan yazılı sözleşme araştırma başvurularının bir parçası olarak etik kurul ve Kuruma su-
nulur. 

(4) Kuruma yapılacak tüm başvuru ve bildirimlerin yapılmasından;
a) Türkiye’de yerleşik olan sponsorlar için; sponsorun kendisi veya Türkiye’de yerleşik

olan ve görev devri yapılmış sözleşmeli araştırma kuruluşu,
b) Türkiye’de yerleşik olmayan sponsorlar için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 62 nci

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sponsorun yasal temsilcisi veya Türkiye’de yerleşik olan ve
görev devri yapılmış sözleşmeli araştırma kuruluşu,

yetkili ve sorumludur.
Acil güvenlik tedbirleri
MADDE 18- (1) Sponsor veya araştırmacılar, araştırmanın yürütülmesi sırasında veya

araştırma amaçlı cihazın geliştirilmesiyle ilgili gönüllü güvenliğini etkileyebilecek yeni bir du-
rumun ortaya çıkması hâlinde, bu tehlikelere karşı gönüllüleri koruyacak gerekli acil güvenlik
tedbirlerini derhal alır. Sponsor, bu yeni durum ve alınan tedbirler hakkındaki bilgileri yedi
gün içerisinde Kurumun elektronik başvuru sistemi aracılığıyla Kuruma bildirir. 

Sorumluluk
MADDE 19- (1) Klinik araştırmanın her türlü mali sorumluluğu sponsor ve mevcutsa

yasal temsilcisi, görev devri yapılan sözleşmeli araştırma kuruluşları ile araştırma ekibine aittir. 
(2) Araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, bu ürünlerin kullanılmasına

mahsus her türlü malzeme ile muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerin bedeli için gönüllüden her-
hangi bir ücret talep edilemez.

(3) Araştırmalar kişisel verilerin gizliliğine riayet edilmesi kaydıyla kamuya açık bir
veri tabanına kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu ve danışma komisyonları 
MADDE 20- (1) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetme-

likte belirtilen ve Kurum nezdinde teşkil olunan Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Kurumun
talebi durumunda, bu Yönetmelik hükümlerine tabi tüm araştırmalarda etik kurullarla ilgili şi-
kâyetleri ve araştırmalarla ilgili olarak etik kurullarca veya araştırmanın taraflarınca Kuruma
iletilen ve uzmanlık görüşü gerektiren hususlarda görüş bildirir.

(2) Kurum, araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında ve yetkilerini kul-
lanırken Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 108 inci maddesi uyarınca Kurum bünyesinde teşkil edi-
len danışma komisyonlarından görüş alabilir.

Klinik Araştırma Etik Kurulları
MADDE 21- (1) Etik kurullar, piyasaya arz sonrası çalışmalar ile tıbbi cihaz klinik

araştırmalarını, bu Yönetmelik hükümleri ile birlikte İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araş-
tırmaları Hakkında Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde belirtilen hususlar ile iyi klinik uygu-
lamaları doğrultusunda değerlendirir, izler ve takip eder.
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(2) Etik kurullar bu Yönetmelik kapsamındaki araştırmaları İlaç ve Biyolojik Ürünlerin
Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğinde belirlenen inceleme süreleri içerisinde değer-
lendirir. Etik kurulun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve açıklamalara ihtiyaç duyulması hâ-
linde, gerekli olan tüm istekler tek bir seferde başvuru sahibine iletilir. İstenilen bilgi ve belgeler
etik kurula sunuluncaya kadar inceleme süreci durdurulur.

(3) Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Ek XV’inin III. Bölümünün 4 numaralı maddesi uya-
rınca sponsor tarafından atanacak monitörün yetkinliği ile araştırma merkezinden bağımsız ol-
ması hususlarının incelenmesi araştırmayı değerlendiren etik kurul tarafından yapılır.

(4) Bu Yönetmeliğin aşağıdaki maddelerinde belirtilen başvuruların Kuruma başvuru
yapılmadan önce etik kurula sunulması gerekmektedir. Bu başvurulara ilişkin etik kurul karar-
ları, Kuruma yapılacak başvurular ile birlikte Kuruma sunulur:

a) 7 nci maddede belirtilen klinik araştırma başvurusu,
b) 11 inci maddede belirtilen önemli değişiklik başvuruları.
(5) Bu Yönetmeliğin aşağıda belirtilen başvuru ve bildirimlerin Kurum ile birlikte etik

kurula paralel olarak sunulması gerekmektedir. Kurum değerlendirme sürecinde bu başvuru
ve bildirimlere ilişkin etik kurul kararını talep edebilir:

a) 13 üncü maddede belirtilen klinik araştırmanın sona ermesi, geçici olarak durdurul-
ması ve erken sonlandırılmasına ilişkin bildirimler,

b) 14 üncü maddede belirtilen advers olay bildirimleri,
c) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen araştırma amaçlı cihazların

geri çekilmesine ilişkin bildirim,
ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen önemli olmayan değişiklik

başvuruları,
d) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ilerleme raporu bildirim-

leri,
e) 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen acil güvenlik tedbirleri.
Denetim
MADDE 22- (1) Kurum; yurt içinde veya yurt dışında yürütülen araştırmaları, araştır-

macıları, araştırmaların yapıldığı yerleri, sponsorları, yasal temsilcileri ve sözleşmeli araştırma
kuruluşlarını, araştırma amaçlı cihazların imal edildiği yerleri, araştırma ile ilgili analizlerin
yapıldığı laboratuvarları, etik kurulları ve araştırma kapsamındaki diğer tüm tarafları bu Yö-
netmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden, önceden haber vererek
veya haber vermeden denetleyebilir.

Aykırı davranışlar hakkında uygulanacak hükümler ve cezalar
MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette

bulunanlar hakkında fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Tıbbi Cihaz Yönetme-

liği ve araştırmaya iştirak eden gönüllülerin hakları ile ilgili olarak 1/8/1998 tarihli ve 23420
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinde belirtilen hükümler ile diğer
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25- (1) 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi

Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KALİTELİ ÇAY YAPRAĞI TEMİNİ AMACIYLA BUDAMAYA TABİ TUTULAN

ÇAYLIKLAR NEDENİYLE ÜRETİCİLERİN UĞRADIĞI GELİR 

KAYBININ TAZMİNİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/14)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; kaliteli çay yaprağı temini amacıyla budamaya tabi

tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, ruhsatlı çay bahçelerinin budama tespit işlemlerinin yürü-

tülmesini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 10/3/2022 tarihli ve 5285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan “Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar
Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Karar”ın 5 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alım yeri: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yaş çayın üreticilerden alın-

ması için kiralanan yapıları,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Çay Fabrikası Müdürlüğü: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çay Fab-

rikası Müdürlüğünü,
ç) Daire başkanlıkları: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çay Tarım-Mu-

hasebe ve Mali İşler-Satınalma Daire Başkanlıklarını,
d) Karar: 10/3/2022 tarihli ve 5285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin
Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Kararı,

e) Kısım Müdürlükleri: Çay fabrikası müdürlükleri bünyesindeki Tarım-Personel-Mu-
hasebe Kısım Müdürlüklerini,

f) Üretici: Ruhsatnamesi olan ve çay tarımı yapan kişileri,
g) Yaş çay kampanyası: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yaş çay alımına başladığı

tarih ile çay alımının bittiği tarih aralığını,
ifade eder.
Budama esasları 
MADDE 5- (1) Karara göre kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla ruhsatlı çay

bahçeleri, yedi yıllık bir süre için, her yıl yedide bir oranında gençleştirme budamasına tabi
tutulur. Buna göre üreticiler sahip olduğu toplam çay bahçesini yedi eşit parçaya bölerek her
yıl yedide birini budar. 
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(2)  Gençleştirme budaması, tekniğine uygun olarak yirmi santimetre yüksekliğin al-

tında olacak şekilde yapılır. Yirmi santimetre ve üzerinde yapılan budamalar gençleştirme bu-

daması olarak kabul edilmez. Öncelikle hiç budanmayan, verimden düşerek çalılaşmış çay

bahçeleri budanır. Hiç budanmayan alan var iken, önceki yıllarda budanan alanlar yeniden bu-

danmaz, bu şekilde budanan alanlar ve çırpma yapmak suretiyle yapılan budamalar kabul edilmez.

(3) Gençleştirme budamasının budama tekniğine uygun olması amacıyla teknik perso-

nel tarafından uygulamalı eğitim ve yayım çalışması yapılır.

(4) Yapılan budama tespitleri, örnekleme usulü ile budama dönemi içerisinde en az 30

üretici olacak şekilde Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı ve Tarım Kısım Müdürü ta-

rafından kontrol edilerek Ek-3’te yer alan Parsel Sorumlularını Kontrol Tutanağı doldurulur.

Kontrol sonucunda hatalı işlem yapan personel hakkında gerekli işlem başlatılır, durum bir

yazı ile Çay Tarım Dairesi Başkanlığına bildirilir. Ayrıca yaş çay fabrikalarının tamamında Çay

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından örnekleme usulü ile kontroller

yapılır.

(5) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü budama yapmayan veya eksik budama yapan üre-

ticilerden ilgili budama yılında yaş çay yaprağı satın almaz.

Ekip oluşturulması

MADDE 6- (1) Budama tespit ekipleri, parsel sorumlusu ve yardımcı personel olmak

üzere en az iki kişiden oluşur. Ekip sayılarını ruhsatlı alan miktarı doğrultusunda Çay İşletme-

leri Genel Müdürlüğü belirler.

(2) Parsel sorumlusu; Çay Fabrikalarının Tarım Kısım Müdürlüğünde yeterli sayıda

memur statüsünde çalışan mühendis, teknik şef, tekniker veya çay eksperi varsa mutlak suretle

bunlardan biri olmak zorundadır. Tarım Kısım Müdürlüğünde yeterli personel bulunmaması

halinde fabrikaların diğer birimlerdeki bu işi yapabilecek memur personelden de yararlanılır.

Yeterli memur personelin bulunmaması durumunda toplam çaylık alan görevlendirilecek me-

mur sayısına bölünerek ekip sayısı azaltılabilir. Tarım Kısım Müdürlüğünde parsel sorumlusu

ve yardımcı eleman toplamından fazla memur personel varsa ekip sayısı artırılabilir.

(3) Yardımcı personel; öncelikle Tarım Kısım Müdürlüğünde ekip sayısından fazla me-

mur personel varsa bunlar yardımcı personel olarak görevlendirilir. Tarım Kısım Müdürlüğünde

yardımcı personel olarak görevlendirilecek yeterli sayıda memur personel yoksa fabrikada her-

hangi bir birimde çalışan ve bu işi yapabilecek en az lise mezunu kadrolu işçilerden görevlen-

dirilir. Memur ve kadrolu işçi sayısı yeterli olmayan fabrikalarda öncelikle unvanı çay eksperi

olan geçici işçi statüsündeki personel budama tespit işlemlerinde yardımcı personel olarak gö-

revlendirilebilir. Unvanı Çay Eksperi olan geçici işçi statüsündeki personelin yeterli olmadığı

durumlarda en az lise mezunu çay eksperlerinden de yararlanılabilir.

(4) Bu maddede belirtilen kriterler doğrultusunda ekiplerde görevlendirilen personelin

isimleri ve unvanları ile bu ekiplerin sorumlu olacağı parselleri gösteren listeler her yıl Kasım

ayı başında hazırlanarak Muhasebe-Personel Kısım Müdürlükleri ile Çay Tarım Dairesi Baş-

kanlığına bildirilir. Tayin veya diğer nedenlerle personel sayısında değişiklik olması halinde

yukarıdaki kıstaslar doğrultusunda ekip çalışanları yeniden belirlenir ve ilgili yerlere bildirilir.
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Budama personeli ve diğer personelin görevleri

MADDE 7- (1) Tarım Kısım Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ekiplerde görev yapan

personel, budama tespitleri dışında, üreticilerin devir, kayıt, destekleme primi ve diğer işlem-

lerinin yürütülmesinde de görev alırlar. 

(2)  Tarım Kısım Müdürü veya bu görevi yürüten personel, kendi isteği doğrultusunda

budama ekiplerinde görev alabilir.

Budama tespit işlemleri

MADDE 8- (1) Çay bahçelerinde budama tespit işlemleri her yılın Kasım ayında başlar,

ertesi yıl yaş çay kampanyasının açılış tarihine kadar devam eder. Tespit işlemlerinin ne zaman

biteceği önceden üreticilere duyurulur. 

(2) Yılın diğer aylarında; budama sonuçları değerlendirilir, tahakkuklar yapılır, bir son-

raki yılın budama yapacak üretici listeleri hazırlanır, üreticilerin budaması gereken çay bahçe-

leri tespit edilir, üreticilere duyurular yapılır, budanmış bahçelerin verim durumları izlenir ve

sonuçları değerlendirilir. 

(3) Üreticilere budanmış çay bahçelerinden ne zaman ürün alınacağı, ürünün nasıl hasat

edileceği, nasıl bir tabla oluşturulması gerektiği uygulamalı olarak gösterilir. Budanmış çay-

lıklardan ürün hasat edilmesi parsel sorumluları tarafından izlenerek, derin hasat ve zamansız

hasat konularında üreticiler uyarılır.

(4) Üreticilerin yedide bir oranında budayacakları alan miktarlarını gösterir listeler çay

fabrikaları tarafından üreticilerin kayıtlı olduğu alım yerlerine veya muhtarlıklara budama za-

manı başlamadan önce asılarak budama dönemi süresince ilan edilir.

(5) Budama tespit işlemlerinin kayıt altına alınması için Ek-1’de yer alan Çay Bahçesi

Budama Tespit Tutanağı her yıl için hazırlanır. Hazırlanan bu tutanak; tahakkuk işlemlerine

esas olmak üzere ilgililer tarafından imzalanır ve her bir üretici için düzenlenecek Ek-2 Üretici

Gelir Kaybı Tazminat Formu Hakediş Tutanağı ile birlikte her alım yeri için o yıla ait oluştu-

rulacak olan alım yeri dosyasında muhafaza edilir. Talep edilmesi halinde gelir kaybı tazminat

formu hakediş tutanağının bir sureti üreticiye verilir.

(6) Üreticilerin o yıl budama yaptığı alanı gösterir ada/parsel numarası Çay Bahçesi

Budama Tespit Tutanağına yazılır veya budama yapılan parseli temsil edecek kroki çizilip üze-

rinde budama yapılan alan işaretlenerek üretici dosyasında muhafaza edilir. Arazinin gerçekte

bölünmeyip cüzdan verilmek sureti ile bölünmesi halinde; ada/parsel numarası yazılarak ya

da aile tipi çaylık alan krokisi çizilerek tüm cüzdanlar adına yapılan budama miktarları göste-

rilir. Bu uygulama aile tipi olduğundan ailedeki her bir üretici için de aynı işlem tekrarlanarak

üretici dosyasında muhafaza edilir. 

(7) Yaş çay kampanyasının açılış tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Ek-4’te

yer alan Budama Hakediş İcmali beş gün süre ile askıya çıkarılır. Askıya çıkarma-indirme tu-

tanağında tarih ve saat belirtilerek imza altına alınır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz

ise, listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak herhangi bir itiraz değerlen-

Sayfa : 230                             RESMÎ GAZETE                              8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890



dirmeye alınmaz. Listelere askıda kalma süresi zarfında yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve

bu sürenin bitiminden itibaren beş gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince itirazın bulun-

maması ya da itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, Üretici Gelir Kaybı Taz-

minat Formu Hakediş Tutanağı ve ödemeye esas Budama Hakediş İcmali Haziran ayı sonuna

kadar hazırlanır, yetkililer tarafından imzalanarak Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilir.

(8) Üretici Gelir Kaybı Tazminat Formu Hakediş Tutanağı bir suret, Budama Hakediş

İcmali iki suret olarak hazırlanır, bir sureti Muhasebe Kısım Müdürlüğüne verilir. 

(9) Ek-5’te yer alan Alım Yeri Bazında Çay Budama Gelir Kaybı İcmali iki suret olarak

hazırlanır,  bir sureti Muhasebe Kısım Müdürlüğüne verilir.  

(10) Budama icmallerinin tamamlanmasından sonra çay fabrikaları tarafından Alım

Yeri Bazında Çay Budama Gelir Kaybı İcmalinin ıslak imzalı sureti ödeme yapılmak üzere

elektronik ortamda Çay Tarım Dairesi Başkanlığına ve Çay Tarım Dairesi Başkanlığı tarafından

da Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletilir.

(11) Üreticilerin gelir kaybı ödemelerine ilişkin iş ve işlemler Kararın 2 nci maddesinin

sekizinci fıkrasına göre yürütülür.

Budama tespitleri için yapılan harcamalar

MADDE 9- (1) Kararın 2 nci maddesine göre budama tespit işlemlerinde kullanılacak

malzemeler Çay Tarım Dairesi Başkanlığının onayı olmadan satın alınamaz.

(2) Budama tespit işlemleri için verilen yetki dâhilinde binek aracı kiralanarak çalıştı-

rılır. Kiralanacak araçların sayısı ve şartnameler, Satınalma Dairesi Başkanlığınca fabrikalara

bildirilir. Kiralık araçlar hiçbir şekilde amaç dışı ve iklim koşullarının müsait olmadığı zaman-

larda, budama tespiti yapılmadığı dönemlerde ve Genel Müdürlük tarafından çalıştırılmasına

gerek duyulmayan zamanlarda çalıştırılmaz.

(3) Kararın 2 nci maddesine göre yapılacak olan harcamalar ile bu projede görevli per-

sonelin giderleri fabrikalarda Muhasebe Kısım Müdürlüğü tarafından takip edilir, bu harcamalar

her ay Çay Tarım Dairesi Başkanlığı ve Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildiri-

lir.

(4) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün budama uygulaması için yapmış olduğu har-

camalara ilişkin ödeme işlemleri Kararın 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre yürütülür.

Yetki ve sorumluluk

MADDE 10- (1) Karar ve bu Tebliğ doğrultusunda yapılan işlemlerden Fabrika Mü-

dürü, Fabrika Müdür Yardımcıları, ilgili Kısım Müdürleri,  Parsel Sorumluları ve Yardımcı

Personel müştereken ve müteselsilen yetkili ve sorumludurlar. 

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLKE KARARI

Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:

—— • ——
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7887 

—— • —— 
Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7888 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7871 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 7937 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7680 

—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 7687 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 KALEM RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 Kalem Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı” Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik 

şartamesine 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 EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte 

olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı 

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

3. Teklifler, 26.07.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    8119/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif 

cins ve miktarda bilişim malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik isterler dokümanına ve idari 

şartname eklenecek hususlar listesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

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

İHALE KISIMLARI İHALE EVRAK BEDELİ 

KISIM-1: Tip-1 Masaüstü Bilgisayar ve Tip-1 LED Monitör 140.-TL 

KISIM-2: Dizüstü Bilgisayar 100.-TL 

KISIM-3: Analog Telefon   70.-TL 

TÜM KISIMLAR VEYA BİRDEN FAZLA KISIM İÇİN 140.-TL 

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 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 isterler dokümanı, idari şartname eklenecek hususlar listesi, Ofis Ticari Şartnamesi 

ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari 

şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3- Teklifler, 26.07.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgelerin teknik isterler dokümanına ve idari şartname eklenecek hususlar listesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısmın tamamı için 

ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin 

marka ve modeli belirtilecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS4MB6FM7Z 

    8147/1-1 
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HARİCİ KÜSPE BANTLI KONVEYÖRÜN TAMİRAT İŞLERİ HİZMET ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız, Harici Küspe Bantlı Konveyör Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/683671 

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker Evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 Merkez/BURDUR  

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : turkiyeseker.burdur@hs02.kep.tr 

2-İhale Konusu Hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hasara uğramış harici küspe bantlı konveyörün yaklaşık 

8 m’ lik kısmında tamirat işlerini kapsamaktadır. Bu 

bağlamda bantlı konveyörün, taşıyıcı konstrüksiyon 

ayaklarının (2 adet), yan yürüme yollarının, yan 

korkulukların, ızgaralarının, üst sundurma çatının 

yenilenmesi işidir. 

b) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 21.07.2022 Perşembe Günü Saat 14:30 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5-Teklifler 21.07.2022 Perşembe Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

gün ve saatinde (21.07.2022 Perşembe) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 

yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 

verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Bu ihalenin tamamı için teklif verilecektir.  

9-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

    8120/1-1 
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TEKİRDAĞ VELİMEŞE, VELİKÖY, YALIBOYU VE KAPAKLI ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGELERİ ATIKSU KOLEKTÖR HATTI İKMAL YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Velimeşe, Veliköy, Yalıboyu Ve Kapaklı OSB’leri 

Atıksu Kolektör Hattı İkmal Yapım İşi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Velimeşe OSB Mah. 3. Yanyol Cad. No:1/2 Ergene / 

TEKİRDAĞ  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Velimeşe-Veliköy-Yalıboyu ve Kapaklı Organize 

Sanayi Bölgeleri müşterek atıksu kollektör hattı ikmal 

yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ergene / TEKİRDAĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022/02 B.F. ile): 339.969.850 TL 

f) Geçici Teminatı :   10.199.096 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26/07/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 100’ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Velimeşe OSB 

Mah. 3. Yanyol Cad. No:1/2 Ergene / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    8117/2-1 
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ATLI SPOR TESİSLERİNİN 10 (ON) YILLIĞINA KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  
İHALE EDİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı 

içerisinde kalan, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098 Ada 34 Parselde bulunan, 
45.110,86 m2 açık alan, 9.055,29 m2 kapalı alan, 564,21 m2 lonj alanları ve 17,64 m2 silo alanları 
olmak üzere toplam 54.748,00 m2’lik taşınmazın kira sözleşmesi süresinin bitmesi nedeniyle, 
faaliyet konusu spor ve sporla ilgili olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiralanması işidir. 
Kiralama işi Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair 
Yönetmeliği’nin 42 nci maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır. 

 İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan istekliler arasında açık artırmaya 
gidilecektir. 

1- İdarenin 
a) Adres  : AOÇ Müdürlüğü Emniyet Mah. Yeni Çiftlik Cad.      

No: 6/3    06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 – 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale Dokümanının Temin 
    Edileceği Yer ve Ücreti : Temin edileceği yer AOÇ Ticaret Müdürlüğüdür. 

Yerinden teslim bedeli 100,00 TL, posta yoluyla talep 
edilmesi halinde 150,00-TL 

2- İhale Konusu İşin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ) 

ait 1. derece doğal ve tarihi sit alanı içerisinde kalan, 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi 2098 
Ada 34 Parselde bulunan, 45.110,86 m2 açık alan, 
9.055,29 m2 kapalı alan, 564,21 m2 lonj alanları ve 
17,64 m2 silo alanları olmak üzere toplam          
54.748,00 m2’lik taşınmazın kira sözleşmesi süresinin 
bitmesi nedeniyle, faaliyet konusu spor ve sporla ilgili 
olan kamu yararına çalışan dernekler veya vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara, atlı spor tesisi olarak 
kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiralanması işidir. 

b) Tahmini Bedel : Aylık 154.000,00 TL+KDV  
c) Geçici Teminat : 554.400,00 TL.  
ç) Kesin Teminat : İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının % 6’sı  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası-Emniyet Mah. 

Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3 06560 Yenimahalle/ 
ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 21.07.2022 - 14:00 
c) Teklif Mektuplarının En Son Teslim Tarihi,  
    Saati, Teslim Yeri : 21.07.2022- 14:00 AOÇ Ticaret Müdürlüğü 
 AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve AOÇ Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. AOÇ 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 
    8141/1-1 
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ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNE YERLEŞTİRİLECEK 500 (BEŞYÜZ) ADET ATM 

KABİN YERİ KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 

(Beşyüz) Adet ATM Kabin Yeri aşağıdaki tabloda yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı 

yasanın 36. maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilmek üzere ihaleye 

çıkartılacaktır. 

1) İhaleye konu olan yerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden 

verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı 

İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 

Yenimahalle/ANKARA adresine ihale günü (21/07/2022) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. 

Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2) İhale 21/07/2022 tarihinde saat 14:00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Emniyet 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Encümen 

salonunda toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır. İstekliler belirtilen yerde ve saatte hazır 

bulunacaktır. 

3) İhale edilecek yere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartname her gün çalışma 

saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı Kira İşleri 

Şube Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 13 Yenimahalle/ANKARA 

adresine şahsen başvurularak veya (0312)507 25 89 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı 

adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir. 

4) KİRAYA VERİLECEK YER 

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNE AİT BİLGİLER 

S.N  ADRESİ  NEVİ  SÜRE  m² 

1 YILLIK 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

%3 

1 

ŞEHRİN MUHTELİF 

YERLERİNE 

YERLEŞTİRİLECEK 500 

(BEŞYÜZ) ADET ATM 

KABİN YERİ 

ATM 

KABİN 

YERİ 

10 

YIL 

1 adet kabin max. 4,5 

m²,  

2'li kabin max.  

7 m²,  

3'lü kabin max.  

10 m²,  

4'lü kabin max. 12,5 

m²,  

5'li kabin max.  

15 m²  

olacak şekilde. 

8.148.000,00‐

TL 

244.440,00‐

TL 
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5) Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirilecek 500 Adet ATM Kabin Yeri için ihaleye 

katılacaklarda aranan şartlar; 

- İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. 

A) Gerçek kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 

5.1.  T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi, onaylı ikametgâh adresi, 

adli sicil kaydı belgesi (e-Devletten alınan belgeler de geçerli olacaktır.) 

5.2.  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta 

adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 

5.3.  İhaleye katılan gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

5.4.  Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

B)  Tüzel kişi olması halinde temin edilecek belgeler: 

5.1.  Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

5.2.  İlgisine 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 teşvik eden belgeler 

5.3.  Türkiye’de tebligat için adres beyanı (beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta 

adresinin belirtilmesi gerekmektedir.) 

5.4.  İlgili Makamlardan alınmış faaliyet belgesi 

5.5.  Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

5.6.  Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve 

tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler 

için dernek tüzüğünün onaylı sureti. 

C)  Gerçek veya Tüzel Kişiler İçin Temin Edilecek Diğer Belgeler 

- İhaleye katılım sağlayacak gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda belirtilen belgelerle 

birlikte aşağıda verilen belgeleri de temin edeceklerdir. 

5.7.  Tüzel kişilerin şirket kuruluş tarihi itibariyle 10 yıl faaliyetinin bulunması, 

5.8.  2021 yılına ait yıl sonu onaylı bilançosunda yer alan Ödenmiş sermayesinin 5 yıllık 

Kdv hariç kira bedelinden fazla olduğuna dair belge. 

5.9.  2021 yılına ait yıl sonu onaylı gelir tablosunda yer alan cirosunun (satışlar), 10 yıllık 

KDV hariç kira bedelinden fazla olması. 

5.10.  Benzer işler kapsamında işyeri işletmiş ya da kiralamış olmak 

5.11.  İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 
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5.12.  İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi 

Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler 

5.13.  Gerçek veya Tüzel Kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 

ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı. 

5.14.  Gerçek veya Tüzel Kişinin İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge 

(internet çıktısı ile belgelenebilir) 

5.15.  İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanlarının 

her sayfası imzalanacak. 

5.16.  İlanda belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit 

yazılı olacak) (iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, geçici teminatın ortak girişi oluşturan 

pilot/özel ortak tarafından sunulması yeterlidir.) 

5.17.  Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale dokümanının idareden satın alındığına dair 

onaylı belge (dekont veya makbuz) 

5.18.  İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel kişilerin ihale ilk ilan tarihinden en az 

6 (altı) ay öncesinden başlamak üzere kesintisiz olarak, ihaledeki kiralık her 10 (on) ATM yeri 

için 1 personelin ve toplamda en az 50 (elli) personeli hali hazırda bünyesinde istihdam ettiğine 

dair SGK Hizmet Döküm Belgesi sunacaktır. Bu personellerden en az 1 Adedi Harita Mühendisi, 

1 Adedi Harita Teknikeri,1 Adedi İnşaat Mühendisi, 1 Adedi İnşaat Teknikeri, 1 Adedi Elektrik-

Elektronik Mühendisi,1 Adedi Elektrik Teknisyeni,1 Adedi Makine Mühendisi,1 Adedi Makine 

Teknisyeni olmak üzere 8 (sekiz) adet teknik personel olmalıdır. Teknik personeller mezuniyet 

tarihleri itibariyle en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. 

D)  Ortak Girişim olması halinde; 

5.19.  İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin ayrı ayrı ihale ilanının 5. A, B ve C maddesinde belirtilen şartları (5.18 

maddesinde yer alan teknik personel ve çalışan sayılarına yönelik yeterlik kriterini her bir ortak 

hissesi oranında sağlayacaktır) sağlaması gerekmektedir. 

5.21.  Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

5.22.  İhaleye katılım sağlayacak ortak girişimi oluşturan her bir gerçek kişi/tüzel kişi ayrı 

yarı ihale dokümanının her sayfasını imzalayacaktır. 

- İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi 

fesih etmeye veya açık pazarlığa çevirmekte serbesttir. Encümen’ce görüşülerek karara bağlanan 

ihaleler İta amirinin onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta amirinin ihaleyi fesih etmesi 

halinde istekli idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

- Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale 

dışı bırakılır. 

    8146/1-1 
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YAPILMAKTA OLAN MEYDAN PROJESİ KAPSAMINDA 4 ADET  
OFİS VE İŞYERİ İNŞAATTAN SATILACAKTIR 

Afyonkarahisar İli Emirdağ Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait İncili Mahallesi 145 ada 3 parsel de bulunan arsa üzerine 

yapılmakta olan Meydan Projesi Kapsamında aşağıda listelenen 4 adet ofis ve işyerlerini inşaattan 
2886 sayılı DİK. nun 35-a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren 
satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Sıra No Mahalle Kat No İş Yeri No Cinsi Alan m² 
Muhammen m² 

Bedeli KDV Hariç 

Geçici Teminat 

Bedeli 

İhale Başlama 

Saati 

Şartname 

Bedeli-TL 

1 İncili Zemin 1 Ticari 341 35.000,00 358.050,00 ₺ 10:30 100 

2 İncili Zemin 2 Ticari 159 40.000,00 190.800,00 ₺ 10:35 100 

3 İncili Zemin 3 Ticari 159 60.000,00 286.200,00 ₺ 10:40 100 

4 İncili Zemin 6 Ticari 157,5 35.000,00 165.375,00 ₺ 10:45 100 

Satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 26.07.2022 
tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 
olan 26.07.2022 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı 
İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 
1) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair) 
2) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden) 
3) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak) 
4) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını 

ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
5) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.) 
6) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak 

kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü 
7) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır.  
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ) 
1) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair) 
2) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde 

alınmış belge. 
3) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve 

Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler) 
4) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü 
5) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin 

vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. 
6) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz) 
7) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak 

olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir) 
8) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir) 
9) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali 

sunulacaktır. 
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
İLAN OLUNUR. 8171/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 20.07.2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: SİMAV ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatıs.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 

Satış 

Yeri 

Cinsi, 

Nevi, 

Boy ve 

Sınıf 

İstif 

No 

Parti 

No 

Boy 

(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 
Açıklama 

Adet m3/Ster TL TL 

1 

KİÇİR 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli 

Dikili 

Ağaç 

112 359 
 

13154 4.741,529 1.015,00 144.380,00 
 

TOPLAM: 1 
 

13154 4.741,529 1.015,00 144.380,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, teldireği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’u ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 1.60 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %1.60 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır. 

    0(274) 513 7110 

FAX  0(274) 513 7111 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

Ziraat Bankası : TR230001000180320015205001 

Halk Bankası : TR810001200953100005000030 

Vakıf Bankası-SİMAV ŞUBESİ : TR080001500158007302312088 

İLAN OLUNUR. 8170/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Malatya İli Battalgazi Belediye Başkanlığından: 

1. Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çolaklı Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Belediye 

Başkanlığımıza ait olan 216 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ile Çamurlu Mahallesinde bulunan ve 

mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait olan 4641 ada 18 parsel sayılı taşınmazın satışı, 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu'nun 35.(a) maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yapılacaktır. Malatya 

Battalgazi Belediyesi'ne ait söz konusu taşınmazlar 28/07/2022 Perşembe günü saat 14:00’de 

Belediyemiz Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda 

satılacaktır. 

2. Taşınmazların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihalelere 

katılmaları sakıncalı olan kimseler, gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. 

İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizde açılacak ihalelere 

katılamazlar. 

3. Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat 

miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir. 

a) Çolaklı Mah. 216 ada 1 parsel İmar Durumu: Kısmen, TİCT. E:1,00 Yençok: 9,50 

kısmen de Benzinlik E: 0,30 Yençok: 9,50 

b) Çamurlu Mah. 4641 ada 18 parsel İmar Durumu: E: 1,20 TAKS:0,20 Yençok: Serbest 
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4. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleri 1.500,00TL. (Binbeşyüz 

lira) bedel karşılığı Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden alınabilir, şartname 

ve ekleri ücretsiz olarak incelenebilir. 

5. İhaleye katılmak isteyenlerin; 

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi) 

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, tüzel kişilerin ise Vergi Levhasını, 

d) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, (geçici teminat mektubunun 

süresiz olması gerekmektedir.) 

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

Odası' ndan, yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddede belirtilen şartlardan 

ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye iştirak edeceklerin 

noter onaylı vekaletnameyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri 

zorunludur. 

6. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını, iadeli taahhütlü posta ile de 

gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7. Yapılan ihalenin onaylanmasından sonra taşınmaz malların satış bedeli alıcı tarafından 

15 güne kadar ödenecektir. 

8. İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedelini, ihale tarihi ve 

saatinden öncesine kadar Battalgazi Belediyesi veznesinden alacakları ödendi belgesi ile 

yatıracaklardır. 

9. Battalgazi Belediyesi Encümeni, bahse konu taşınmazlara ait ihaleyi yapıp 

yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

SIRA 

NO 
MAHALLESİ ADA PARSEL 

ALAN 

(m2) 
CİNSİ 

TAHMİN 

EDİLEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(TL) 

İHALE 

TARİH VE 

SAATİ 

1 ÇOLAKLI 216 1 6360,66 Arsa 
5.500.000,00 

+ K.D.V. 
165.000,00 

28.07.2022 

Saat: 14:00 

2 ÇAMURLU 4641 18 1832,00 Arsa 
1.500.000,00 

+ K.D.V. 
45.000,00 

28.07.2022 

Saat: 14:30 

İlan olunur. 8188/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Altındağ İlçesi sınırları içerisindeki; Yunus Emre (Güneşevler) mahallesinde bulunan ve 

ekteki listede, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 

2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup; 

Satış bedeli, vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak İhalenin onayını takip eden tebligat 

tarihinden itibaren 15 gün olan yasal süresi içerisinde tahsil edilecektir. 

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 

177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda 

yapılacaktır. 

2-Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı   3.Katta bulunan Emlak ve İstimlak   

Müdürlüğünde görülebilir ve Geçici Teminat bedelleri en geç 26 Temmuz 16:00’ya kadar 

yatırılacaktır. 

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. 

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni 

ikametgahının olması, gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek 

şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı, 

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, şirketin 

sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir 

noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, 

temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin 

verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 

kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 

şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 

Federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 

bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, 

dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki 

genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı 

temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4-Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

EK: İhale Listesi 

NO MAHALLE ADA PARSEL 
PARSELİN 

YÜZÖLÇÜMÜ 

SATILACAK 

HİSSE 

MİKTARI 

m² BEDELİ 
MUHAMMEN 

BEDELİ 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

1 
YUNUS EMRE 

(GÜNEŞEVLER) 
23549 5 3614,28 m² 3614,28 m² 11.400,00 ₺ 41.202.792,00 ₺ ₺1.250.000,00 27.07.2022 16:00 

    7991/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na 

ait 2 (iki) adet arsa; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince 

Açık Arttırma Usulü satılacaktır. 

2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, 

toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir. 

3- İhale 22.07.2022 Cuma günü saat 14:30’da Kahramankazan Belediyesi Meclis 

Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a) Nüfus cüzdan örneği, 

b) İkametgâh belgesi  

c) Geçici teminat bedelinin (%3) yatırdığına dair belge (bankadan alınmış geçici teminat 

mektubu ya da Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Birimine nakit 

yatırıldığına dair makbuz aslı), 

d) İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı. 

e) İmza Sirküleri (Beyannamesi) 

f) Vekâleten katılanlar için Noterden onay vekâletname, 

g) İsteklilerin Kahramankazan Belediye’sine borcu olmadığına dair Kahramankazan 

Belediye’si Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve 

her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 

814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺500,00. (beşyüzlira) bedel karşılığı İdari 

Şartnameyi almaları gerekmektedir. 

6- İstekliler ihale evraklarını 21.07.2022 tarihinde saat 16:00’a kadar Kahramankazan 

Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 

Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler. 

NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ NİTELİĞİ 
YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 

ARSA M² 

BEDELİ 

(₺) 

TOPLAM 

BEDEL (₺) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(₺) 

1 FATİH 220984 1 ARSA 
KONUT 

3 KAT 
740,00 m² ₺650,00 ₺481.000,00 ₺14.450,00 

2 FATİH 220990 1 ARSA 
KONUT 

3 KAT 
1.033,00 m² ₺700,00 ₺723.100,00 ₺21.700,00 

    8114/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Ankara İli Kahramankazan Belediye Başkanlığından: 

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Kahramankazan Belediye Başkanlığı’na 

ait 4 (dört) adet arazi; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince 

Açık Arttırma Usulü satılacaktır. 

2- Satışı yapılacak taşınmazların mahallesi, ada, parsel, mevkii, yüzölçümü, m² bedeli, 

toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya tabloda belirtilmiştir. 

3- İhale 22.07.2022 Cuma günü saat 14:00’da Kahramankazan Belediyesi Meclis 

Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a) Nüfus cüzdan örneği, 

b) İkametgâh belgesi  

c) Geçici teminat bedelinin (%3) yatırdığına dair belge (bankadan alınmış geçici teminat 

mektubu ya da Kahramankazan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Birimine nakit 

yatırıldığına dair makbuz aslı), 

d) İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı. 

e) İmza Sirküleri ( Beyannamesi ) 

f) Vekâleten katılanlar için Noterden onay vekâletname, 

g) İsteklilerin Kahramankazan Belediye’sine borcu olmadığına dair Kahramankazan 

Belediye’si Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, 

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

5- Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kahramankazan.bel.tr. İnternet adresinden ve 

her gün mesai saatleri içinde Kahramankazan Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne (0312 

814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri ve ₺500,00. (beşyüzlira) bedel karşılığı İdari 

Şartnameyi almaları gerekmektedir. 

6- İstekliler ihale evraklarını 21.07.2022 tarihinde saat 16:00’a kadar Kahramankazan 

Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne (Atatatürk Mah. Ankara Bulvarı 9. Kat No: 105/1 

Kahramankazan/ANKARA) teslim etmelidirler. 

NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ 
HİSSE 

ORANI 

YÜZÖLÇÜMÜ 

(m²) 

ARAZİ M² 

BEDELİ 

(₺) 

TOPLAM 

BEDEL (₺) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

(₺) 

1 SOĞULCAK 160 14 ARAZİ 1/1 8.618,78 M² ₺200,00 ₺1.723.756,00 ₺51.750,00 

2 SOĞULCAK 160 17 ARAZİ 9/16 
16.353,80 M²’de 

9.199,01 M² 
₺200,00 ₺1.839.802,00 ₺55.200,00 

3 SOĞULCAK 160 18 ARAZİ 1/1 12.621,40 M² ₺200,00 ₺2.524.280,00 ₺75.800,00 

4 SOĞULCAK 160 31 ARAZİ 1/1 2.908,61 M² ₺200,00 ₺581.722,00 ₺17.500,00 

    8115/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli, İznik Belediye Başkanlığından: 

İHALE KATILIM ŞARTLARI 
Nitelikleri 
Tahmini 
Bedelleri, 
Geçici 
Teminatları, 

İhale 

Saatleri 

Mahalle Ada Parsel Niteliği Alanı Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale Saati 
Elbeyli 1411 3 Arsa 3.042,12 m2 4.259.000,00 TL 127.770,00 TL 14:00 
Elbeyli 1411 1 Arsa 6.995,26 m2 9.795.000,00 TL 293.850,00 TL 14:05 
Elbeyli 1409 1 Arsa 3.673,17 m2 5.143.000,00 TL 154.290,00 TL 14:10 
Elbeyli 1403 1 Arsa 3.652,10 m2 5.113.000,00 TL 153.390,00 TL 14:15 
Elbeyli 1400 1 Arsa 4.348,35 m2 6.088.000,00 TL 182.640,00 TL 14:20 
Elbeyli 1398 1 Arsa 6.777,16 m2 9.488.500,00 TL 284.655,00 TL 14:25 
Elbeyli 1395 1 Arsa 3.092,29 m2 4.330.000,00 TL 129.900,00 TL 14:30 
Elbeyli 1393 1 Arsa 5.942,25 m2 8.320.000,00 TL 249.600,00 TL 14:35 

İhale Şartname ve 
eklerinin; 

Alınacağı Yer 
İznik Belediye Başkanlığı  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:4 İznik / BURSA 

Hangi Şartlarda 
Alınacağı 

İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 200,00.-TL bedel  karşılığında satın almaları 
zorunludur. İhale şartname ve ekleri mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. 
Şartname bedeli; Mali Hiz. Müdürlüğü Gelir Şefliği’ne yatırılacaktır. 

İhalenin; 
Yapılacağı Yer 

Belediye Hizmet Binası Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN 
Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi 
Rauf Denktaş Caddesi No:4 İznik/BURSA 

Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü. 

Tekliflerin; 

Verileceği Yer 
Belediye Hizmet Binası  Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi BARÇIN    Gençlik ve Kültür Merkezi 
Meclis Toplantı Salonu Selçuk Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:4 İznik/BURSA adresinde 
toplanacak  Komisyona verilecektir. 

Son Teklif 
Verme Tarihi ve 

Saati 
İhalelerin yapılacağı tarihlerde (20.07.2022)   saat: 11:00 

İhaleye katılma belgeleri; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde 
komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası  
b) Gerçek kişi istekliler; 
1- İkametgah belgesi  
2- Noterden tasdikli imza beyannamesi  
3- Muhtarlıktan veya noterden alınmış nüfus cüzdan sureti  
4- İznik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya 

ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge  
2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik 

eden belgeler ile  tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri  
d) Ortak katılım olması halinde  (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim 

Beyannamesi  
e) Vekaleten katılınması halinde, katılanın Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli 

imza beyannamesi  
f) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat 
g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak) 
ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve 
saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 7975/1-1 
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JEOTERMAL SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli ili, Buldan ilçesi 

Bölmekaya Mahallesi mevkii 47 (J-526/B) işletme ruhsat numaralı 3850 hektar Bölmekaya 

jeotermal sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. 

maddesinin 29. fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin  14/02/2022 tarih ve 89 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

dahilinde), jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim 

tarihi olan 27/09/2043 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler: 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 0665000 0670000 0670000 0669000 0669000 0665000 

Yukarı ( X) 4214000 4213000 4209000 4209000 4205000 4205000 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 04/08/2022 Perşembe Günü saat 14:45’da Denizli Büyükşehir Belediyesi 

Ana Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 250.000,00-TL yıllık kira bedeli 

ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde beşi(%5,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira bedelinin 

toplamı olup, geçici teminat tutarı 157.500,00 -TL(YüzelliyedibinbeşyüzTürkLirası) dır. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Topraklık Mahallesi İzmir 

Bulvarı No:41 Kat:3’de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00-TL bedel ile 

temin edilebilir.  

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:45’a kadar Denizli Büyükşehir 

Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası'nın yer aldığı Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, 

Merkezefendi/DENİZLİ’de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya aynı adrese iadeli taahhütlü 

olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. İhaleye, amaç ve faaliyet konusu sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya 

jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak 

olan, başka amaç ve faaliyet konusu olmayan, ticaret siciline kayıtlı ve hâlihazırda faaliyette 

bulunan sermaye şirketi niteliğinde tüzel kişiler ya da işbu nitelikleri haiz sermaye şirketi 

niteliğindeki tüzel kişilerden oluşan ve sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal 

ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak amacıyla 

oluşturulan ortak girişimler katılabilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan 

belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. 

Maddesindeki esaslara göre sunmaları gerekir: 



Sayfa : 344 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

A) Tüzel Kişiler 

1. Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tarafından verilmiş imzalı tebliğe esas adres beyanı. 

2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, 

ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve faaliyette bulunduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı 

örneği.  

3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 

belgeler. 

4. Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren 

yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği. 

5. Temsil durumunda vekâletname aslı veya noter onaylı örneği ve vekile ait imza 

beyannamesi aslı veya noter onaylı örneği. 

6. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu aslı.  

7. Şekli ve içeriği bu Şartname’de belirlenen teklif mektubu, 

8. Vergi borcu ve İdare’ye borcu olmadığını gösterir belge aslı.  

9. Amaç ve faaliyetinin sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı 

enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak olduğunu, 

başka amaç ve faaliyet konusu olmadığını gösterir esas (ana) sözleşmeyi ve bu sözleşmede 

yapılan değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nden alınan belge ya da esas sözleşmenin 

noter onaylı örneği, 

10. Jeotermal kaynağa dayalı olarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla ihale konusu saha 

sınırları içerisinde yapılması planlanan arama, sondaj ve işletme faaliyetine ilişkin; 

10.1 Taslak Arama Raporu, 

10.2 Taslak Sondaj Raporu, 

10.3 Taslak İşletme Faaliyet Planı, 

B) Ortak Girişim 

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin, işbu ilan metninin 7. maddesinin “A) 

Tüzel Kişiler” bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 numarasıyla belirtilen belgeleri ayrı ayrı; 6, 7 ve 10 

numarasıyla belirtilen belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesi’ni ise 

Ortak Girişim adına sunması gerekmektedir.  

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

 8060/1-1 



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 RESMÎ GAZETE Sayfa : 345 

 

JEOTERMAL SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1.Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli ili, Buldan ilçesi 

Yenicekent Mahallesi mevkii 30 (J-460) işletme ruhsat numaralı 2400 hektar Yenicekent 

jeotermal sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. 

maddesinin 29. fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin  14/02/2022 tarih ve 89 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

dahilinde), jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim 

tarihi olan 02/06/2041 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler: 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 0670000 0673000 0676000 0675000 0670000 

Yukarı ( X) 4213000 4216000 4215000 4212000 4209000 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 04/08/2022 Perşembe Günü saat 14:15’da Denizli Büyükşehir Belediyesi 

Ana Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 250.000,00-TL yıllık kira bedeli 

ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde beşi(%5,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira bedelinin 

toplamı olup, geçici teminat tutarı 142.500,00 -TL(YüzkırkikibinbeşyüzTürkLirası) dır. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Topraklık Mahallesi İzmir 

Bulvarı No:41 Kat:3’de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00-TL bedel ile 

temin edilebilir.           

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:15’a kadar Denizli Büyükşehir 

Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası'nın yer aldığı Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, 

Merkezefendi/DENİZLİ’de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya aynı adrese iadeli taahhütlü 

olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. İhaleye, amaç ve faaliyet konusu sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya 

jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak 

olan, başka amaç ve faaliyet konusu olmayan, ticaret siciline kayıtlı ve hâlihazırda faaliyette 

bulunan sermaye şirketi niteliğinde tüzel kişiler ya da işbu nitelikleri haiz sermaye şirketi 

niteliğindeki tüzel kişilerden oluşan ve sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal 

ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak amacıyla 

oluşturulan ortak girişimler katılabilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan 

belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. 

Maddesindeki esaslara göre sunmaları gerekir: 



Sayfa : 346 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

A) Tüzel Kişiler 

1. Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tarafından verilmiş imzalı tebliğe esas adres beyanı. 

2.  Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, 

ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve faaliyette bulunduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı 

örneği.  

3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 

belgeler. 

4. Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren 

yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği. 

5. Temsil durumunda vekâletname aslı veya noter onaylı örneği ve vekile ait imza 

beyannamesi aslı veya noter onaylı örneği. 

6. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu aslı.  

7. Şekli ve içeriği bu Şartname’de belirlenen teklif mektubu, 

8. Vergi borcu ve İdare’ye borcu olmadığını gösterir belge aslı.  

9. Amaç ve faaliyetinin sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı 

enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak olduğunu, 

başka amaç ve faaliyet konusu olmadığını gösterir esas (ana) sözleşmeyi ve bu sözleşmede 

yapılan değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nden alınan belge ya da esas sözleşmenin 

noter onaylı örneği, 

10. Jeotermal kaynağa dayalı olarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla ihale konusu saha 

sınırları içerisinde yapılması planlanan arama, sondaj ve işletme faaliyetine ilişkin; 

10.1 Taslak Arama Raporu, 

10.2 Taslak Sondaj Raporu, 

10.3 Taslak İşletme Faaliyet Planı, 

B) Ortak Girişim 

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin, işbu ilan metninin 7. maddesinin “A) 

Tüzel Kişiler” bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 numarasıyla belirtilen belgeleri ayrı ayrı; 6, 7 ve 10 

numarasıyla belirtilen belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesi’ni ise 

Ortak Girişim adına sunması gerekmektedir.  

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 

 8061/1-1 



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 RESMÎ GAZETE Sayfa : 347 

 

JEOTERMAL SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli İli, Pamukkale İlçesi 

Gölemezli Mahallesi mevkii 34 (J-433/A) işletme ruhsat numaralı 4850 hektar Gölemezli 

jeotermal sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. 

maddesinin 29. fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye 

Meclisinin 14/02/2022 tarih ve 89 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar 

dahilinde), jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim 

tarihi olan 02/06/2041 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler: 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 6.Nokta 

Sağa (Y) 0670000 0675000 0680000 0685000 0682000 0672000 

Yukarı ( X) 4209000 4212000 4210000 4205000 4204000 4209000 

Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. İhale, 04/08/2022 Perşembe Günü saat 15:15’da Denizli Büyükşehir Belediyesi 

Ana Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Madde 4. Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere 250.000,00-TL yıllık kira bedeli 

ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde beşi(%5,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira bedelinin 

toplamı olup, geçici teminat tutarı 142.500,00 -TL(YüzkırkikibinbeşyüzTürkLirası) dır. 

Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Denizli Büyükşehir 

Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Topraklık Mahallesi İzmir 

Bulvarı No:41 Kat:3’de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000,00-TL bedel ile 

temin edilebilir.           

Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 15:15’a kadar Denizli Büyükşehir 

Belediyesi’nin Ana Hizmet Binası'nın yer aldığı Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:2, 

Merkezefendi/DENİZLİ’de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya aynı adrese iadeli taahhütlü 

olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. İhaleye, amaç ve faaliyet konusu sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya 

jeotermal ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak 

olan, başka amaç ve faaliyet konusu olmayan, ticaret siciline kayıtlı ve hâlihazırda faaliyette 

bulunan sermaye şirketi niteliğinde tüzel kişiler ya da işbu nitelikleri haiz sermaye şirketi 

niteliğindeki tüzel kişilerden oluşan ve sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal 

ısı enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak amacıyla 

oluşturulan ortak girişimler katılabilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan 

belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. 

Maddesindeki esaslara göre sunmaları gerekir: 



Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

A) Tüzel Kişiler 

1. Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi tarafından verilmiş imzalı tebliğe esas adres beyanı. 

2.  Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, 

ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna ve faaliyette bulunduğuna dair belgelerin aslı veya noter onaylı 

örneği.  

3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 

belgeler. 

4. Tüzel kişi adına teklif vermeye, taahhüt ve borç altına girmeye yetkili kişileri gösteren 

yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği. 

5. Temsil durumunda vekâletname aslı veya noter onaylı örneği ve vekile ait imza 

beyannamesi aslı veya noter onaylı örneği. 

6. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu aslı.  

7. Şekli ve içeriği bu Şartname’de belirlenen teklif mektubu, 

8. Vergi borcu ve İdare’ye borcu olmadığını gösterir belge aslı.  

9. Amaç ve faaliyetinin sadece jeotermal kaynağa dayalı elektrik veya jeotermal ısı 

enerjisi üretmek, satmak, jeotermal kaynağa, akışkana dayalı faaliyette bulunmak olduğunu, 

başka amaç ve faaliyet konusu olmadığını gösterir esas (ana) sözleşmeyi ve bu sözleşmede 

yapılan değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi’nden alınan belge ya da esas sözleşmenin 

noter onaylı örneği, 

10. Jeotermal kaynağa dayalı olarak elektrik enerjisi üretmek amacıyla ihale konusu saha 

sınırları içerisinde yapılması planlanan arama, sondaj ve işletme faaliyetine ilişkin; 

10.1 Taslak Arama Raporu, 

10.2 Taslak Sondaj Raporu, 

10.3 Taslak İşletme Faaliyet Planı, 

B) Ortak Girişim 

Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin, işbu ilan metninin 7. maddesinin “A) 

Tüzel Kişiler” bölümünde 1, 2, 3, 4, 5, 8 ve 9 numarasıyla belirtilen belgeleri ayrı ayrı; 6, 7 ve 10 

numarasıyla belirtilen belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen İş Ortaklığı Beyannamesi’ni ise 

Ortak Girişim adına sunması gerekmektedir.  

Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına 

vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.     

 8062/1-1 
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TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Gümüşhane İli Köse Belediye Başkanlığından: 

 
    7775/1-1 
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JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ - HERBARYUM GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ 

SİSTEMİ ALIM İHALELERİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 2 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 

(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554

sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale

edilecektir.

1 - İdarenin 

a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 

Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): -

2 - İhale Konusu malın:

a) Niteliği,türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1-) Jel Görüntüleme Sistemi İhale kayıt no: 2022/686732 28.07.2022 10.00 

1 Jel Görüntüleme Cihazı 1 Adet

2 Dikey Jel Elektroforez 1 Adet 

3 Güç Kaynağı (230 VAC) 1 Adet 

4 Yarı Kuru Transfer Sistemi 1 Adet 

5 Doku Homojenizatör 1 Adet 

2-) Herbaryum Görüntüleme ve Analiz Sistemi  

İhale kayıt no: 2022/686788 

28.07.2022 10.30

1 Masa 1 Adet 

2 Dijital Fotoğraf Makinesi 1 Adet 

3 Yazılım 1 Adet

4 Bilgisayar 1 Adet 

b-) Teslim Tarihi ve c-) Teslim Yeri : 

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde

mesai saatlerinde Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir. 

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içinde

mesai saatlerinde İ.Ü Fen Fakültesine teslim edilecektir. 

3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler: 
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4.1.1.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, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5.İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1.İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 

materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 

teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 

gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 

ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.3.Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 

gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 

4.3.4.1.Cihaza ait CE belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.(1 sıra nolu ihale Yarı-Kuru 

Transfer Sistemi için) 

4.3.4.2.Firma T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır. (1 sıra nolu ihale için) 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 

5.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji 

Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: 

TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında 

İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. 

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

8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

    8032/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile 
satışı yapılacaktır. 

İl/İlçe 
Mahalle 

Ada 
No. 

Parsel 
No. 

Alanı 
(m²) 

Cinsi 
İmar 

Durumu 
Hukuki 
Durumu 

Fiili 
Durumu 

Muhammen 
Satış Bedeli 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Tarihi 
ve Saati 

İstanbul/ 
Üsküdar/ 
Bulgurlu 

(K.Çamlıca) 

54 66 1.178,25 Arsa 

Düşük 
Yoğunluklu 

Konut + 
İmar Yolu 

Alanı 

2020/101 
Esas 
Sayılı 
Dava 

İşgalli 
30.000.000,00 

TL 
900.000,00 

TL 
21.07.2022 

10:30 

2-19. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2020/101 esas sayısıyla davası devam etmektedir. 
3-İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 21.07.2022 tarihinde Perşembe günü saat 

10:30’da Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 
4-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde 

görülebilir ve 1000,00-TL (bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca 
www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamelerine ulaşılabilir. 

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
a) İstekliler söz konusu taşınmazların satış ihalelerine katılabilmek için satın alacakları 

taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini 
yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.  

b) İhalelere iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. 
c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi, 
ç) T.C. vatandaşı olmak, 
d) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayı veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış ticaret odası 
faaliyet belgesi (sicil kayıt belgesi) ve vergi levhası, 

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

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

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi. 

h) Vergi, SSK ve Belediyemize borç bulunmadığına dair belge. 
ı) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir. 
6-Taşınmazların satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 

peşin olarak tahsil edilecektir. 
7-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer 

giderleri ödemek alıcıya aittir. 
8-Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 
20.07.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak  
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla 
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon 
(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 

9-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi 
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İLAN OLUNUR. 7817/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE –1. İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 

Planına göre “Ticaret+ İmalathane Tesis Alanı” olarak planlanan Sakarya İli Erenler İlçesi 

Erenler Mahallesi 13454 parsel nolu 24108,57 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı.  

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin 

edilebilir. 

MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 

YAPILACAĞI: 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 26.07.2022 Salı günü saat 15:00’da 

yapılacaktır. 

MADDE – 4. İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI: 

İlçe/Mahalle Parsel 
Yüzölçümü 

(m²) 
İmar Durumu 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

Erenler/Erenler 13454 24108,57  

Ticaret+ İmalathane 

Tesis Alanı (Bitişik 

Nizam) 

56.500.000,00 1.695.000,00

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 26.07.2022 Salı günü saat 

15:00’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya 

posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 

b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 

c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  

f) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

g) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

ğ) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 
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h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” 

(Aslı) 

ı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  

i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge 

(Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış e-imzalı doğrulatılabilir belge ve 

Fotokopisi) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve 

Fotokopisi) 

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve 

Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 

f) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  

ğ) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” 

(Aslı) 

ı) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )  

i) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 

Önemli Not: 

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki 

geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler 

için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı 

tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 

noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR 

    7946/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE –1. HALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 

nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat; 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 

bölüm nolu 23 adet işyerinin, "tek seferde ve müşterek olarak" 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. 

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA 

ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin 

edilebilir. 

MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE 

YAPILACAĞI: 

İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 26.07.2022 Salı günü saat 15:30’da 

yapılacaktır. 

MADDE – 4. İHALENİN NİTELİĞİ, MİKTARI, MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ, 

GEÇİCİ TEMİNATI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 27.L.1 pafta 633 Ada 159 

nolu parsel üzerinde yapılmakta olan Ticaret Merkezinde kat irtifakı tesis edilmiş, A Giriş 2. Kat; 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 bağımsız 

bölüm nolu 23 adet işyeri, "tek seferde ve müşterek olarak” satışa sunulacaktır. Tek seferde ve 

müşterek olarak satışa sunulan 23 adet işyerinin toplam net alanı, toplam brüt alanı, muhammen 

satış bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir. 

Toplam Brüt Alanı : 3.179,34 m² 

Toplam Net Alanı   : 1.460,32 m²  

Muhammen Satış Bedeli: 17.500.000,00-TL (Onyedimilyon Beşyüzbin Türk Lirası)  

Geçici Teminat Bedeli: 525.000,00-TL (Beşyüzyirmibeşbin Türk Lirası) 

MADDE – 5. İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER: 

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, aşağıda belirtilen evrakları 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesine göre hazırlayıp, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

38 inci maddesine göre eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 26.07.2022 Salı günü saat 

15:30’a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olacak şekilde elden teslim etmeleri veya 

posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. 

Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi) 

b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi) 

c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 
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d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  

f) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

g) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

ğ) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “Borcu Yoktur Belgesi” 

(Aslı) 

ı) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  

i) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 

Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar: 

a) Ticaret sicil gazetesi (Aslı/Noter Tasdikli sureti ve Fotokopisi) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve 

Fotokopisi) 

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve 

Fotokopisi) 

ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter 

tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi) 

d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi) 

e) Teminat Bedellerinin iadesi için IBAN Bilgisini gösterir bankadan alınmış belge veya 

yazılı beyan(Aslı) 

f) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı) 

g) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)  

ğ) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı) 

h) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğünden “borcu yoktur belgesi” 

(Aslı) 

ı) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Asıl )  

i) EKAP Yasaklılık Sorgulama modülü üzerinden alınmış yasaklılık sorgulaması 

dokümanı (Aslı)  

j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38.  maddesine göre hazırlanmış teklif 

mektubu(Aslı) 

Önemli Not: 

Noterden tasdikli istenen vekâletname ve tüzel kişiler için istenen teklif vermeye yetkili 

olduğunu gösteren imza sirküleri belgeleri üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa, üzerlerindeki 

geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan vekâletname ve tüzel kişiler 

için istenen teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri belgelerinin ihalenin yapıldığı 

tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile 

noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE 

İLAN OLUNUR 

    7947/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen 

bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihi belirtilen taşınmaz mal; 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır. 

2- İhaleler,  İl Encümenince, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sivas Merkez Akdeğirmen 

Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

3- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir. Şartname bedeli 500,00 TL dir. 

4- İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale 

saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir. 

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

a) İç Zarf (Teklif Zarfı) 

b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla sureti) 

c) Tebliğe esas ikamet belgesi, 

d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekaletnamesi, 

e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi 

temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü, 

f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, 

g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, geçici teminata ait alındı 

makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 

nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka 

Teminat Mektubu. 

h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.) 

5- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar. 

6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

7- Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan Olunur. 

SATILACAK TAŞINMAZIN 

Taşınmazın 

bulunduğu 

yer ve Tapu  

kaydı 

Yüzölçümü 

(m2 ) 
Vasfı 

İmar 

Durumu 

Hisse 

Durumu 

Şartname 

 Bedeli Muhammen 

Bedeli  
Geçici Teminatı 

İhale Tarih 

ve Saati 

Sivas 

Merkez 

Kılavuz 

Mahallesi  

6517 ada, 1 

nolu parsel 

32.456,83  Arsa 

Ticaret, 

Turizm, 

Konut 

Alanı 

Tam 

 

500,00 

TL 116.844.588,00 

TL 
3.505.338,00TL 

19.07.2022 

10.00 

 7816/1-1 



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 RESMÎ GAZETE Sayfa : 359 

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/677316 
İşin Adı : 12 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 2022 Yılı Bakım Hizmet 

Alımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 

MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER 
Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / 
İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www..malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 12 BİLECİK Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında 

yapılacak olan ( Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki isim ve 
miktarı yazılı 6 kalem) muhtelif Bakım Hizmet Alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : 1.Bölge Müdürlüğü 12 BİLECİK Demiryolu Bakım 
Müdürlüğü Mıntıkası 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 10 gün içinde yer 
teslimi yapılacak ve işe başlanacaktır. Süresi: İşe başlama 
tarihinden itibaren 1 Yıl (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 

1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2022 - 11:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 25.07.2022 Tarihine Saat 11:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa 
KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi 
HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli 
yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden 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. 
    8012/1-1 



Sayfa : 360 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/678566 
İşin Adı : 14 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 2022 Yılı Bakım 

Hizmet Alımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap 
GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 HALKALI Demiryolu Bakım Müdürlüğü 

Mıntıkasında yapılacak olan ( Birim Fiyat Teklif 
Cetvelindeki isim ve miktarı yazılı 6 kalem) muhtelif 
Bakım Hizmet Alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : 1.Bölge Müdürlüğü 14 HALKALI Demiryolu Bakım 
Müdürlüğü Mıntıkası 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 10 gün içinde yer 
teslimi yapılacak ve işe başlanacaktır. Süresi: İşe 
başlama tarihinden itibaren 1 Yıl (Üçyüzaltmışbeş) 
takvim günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2022 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 25.07.2022 Tarihine Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa 
KADIKÖY / İSTANBUL yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi 
HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639 hesabına İhale doküman bedeli 
yatırılmak şartıyla TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden 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. 
    8013/1-1 



8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 RESMÎ GAZETE Sayfa : 361 

 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/678612 
İşin Adı : 15 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 2022 Yılı Bakım 

Hizmet Alımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap 
GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 EDİRNE Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında 

yapılacak olan ( Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki isim ve 
miktarı yazılı 6 kalem) muhtelif Bakım Hizmet Alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : 1.Bölge Müdürlüğü 15 EDİRNE Demiryolu Bakım 
Müdürlüğü Mıntıkası 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 10 gün içinde yer 
teslimi yapılacak ve işe başlanacaktır. Süresi: İşe başlama 
tarihinden itibaren 1 Yıl (Üçyüzaltmışbeş) takvim 
günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 

1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2022 - 14:30 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

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

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL  25.07.2022 Tarihine Saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa 
KADIKÖY /  İSTANBUL yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  
HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak  veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639  hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla 
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden 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. 
    8014/1-1 
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/672856 
İşin Adı : İzmit 11 Demiryolu Bakım Müdürlüğü 2022 Yılı Bakım 

Hizmet Alımı İşi 
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap 
GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163378214 - 2163378214 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu hizmetin   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında yapılacak 

olan ( Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki isim ve miktarı 
yazılı 6 kalem) muhtelif Bakım Hizmet Alımı işi 

b) Yapılacağı Yer : 1Bölge Müdürlüğü 11 İZMİT Demiryolu Bakım 
Müdürlüğü Mıntıkası 

c) Süresi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra, 10 gün içinde yer 
teslimi yapılacak ve işe başlanacaktır. Süresi: İşe başlama 
tarihinden itibaren 12 AY (Üçyüzaltmışbeş) takvim 
günüdür. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 

1.(Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati : 25.07.2022 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

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

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL  25.07.2022 Tarihine Saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1.Kat (Asma Kat) Haydarpaşa 
KADIKÖY /  İSTANBUL yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  
HaydarPaşa / İSTANBUL 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak  veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Alıcı : IBAN:TR080001500158007293444639  hesabına İhale doküman bedeli yatırılmak şartıyla 
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden 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. 
    8015/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Balıkesir İli Karesi Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda; mahallesi, cinsi, paftası, adası, parseli, yüzölçümü, 

hisse oranı ve niteliği belirtilen arsa, Kat Karşılığı İnşaat Yapımı İhalesi 28.07.2022 tarihinde 
Saat: 14:00’ da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları 
dâhilinde Kapalı Teklif Usulü Arttırma Sureti ile Karesi Belediyesi 3. Kat İhale Salonunda 
yapılacaktır. Yapıların tahmin edilen (muhammen) bedeli, geçici teminat ve kesin teminat bedeli 
ile diğer tüm hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1- İdarenin; 
Adı: KARESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
Adresi: Eskikuyumcular Mah. Yeşilyol Sokak No:5 10100  Karesi / BALIKESİR  
Telefon numarası 0 (266) 2430400 - 2202 Faks numarası 0 (266) 2436709  
2- İhale Konusu ve İhale Dokümanları; 
a) Niteliği, türü ve miktarı: Mülkiyeti Karesi Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazın 

Kat Karşılığı İnşaat Yapım İhalesi. 
b) Yeri: Balıkesir İli Karesi İlçesi arsa vasıflı Maltepe Mahallesi İ19C08C2A pafta 11658 

ada 3 parsel (Maltepe Mahallesi 21231. Sokak No:2 Karesi/BALIKESİR) 
Sıra 
No 

İli 
İlçesi Mahalle Pafta Ada Parsel Alan İmar Durumu 

1 Balıkesir 
Karesi Maltepe İ19C08C2A 11658 3 6.312,09 m2 

Emsal: 2,30 
Yençok:51,50m 
Ticaret+Konut 

İhaleye girecek olanlar 5.000,00 (beş bin lira) TL’ sı karşılığında ihale dosyalarını 
almaları gerekmektedir (İhale Şartnameleri ve diğer evraklar Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nden (6. Kat) temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte görülebilir.), İhale zarflarını 
aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı 
zarf içerisine koyarak hazırlayacakları tekliflerini 28.07.2022 Perşembe günü saat 12:30’a kadar 
sıra numaralı alındılar karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü 
olarak posta ile gönderilecek tekliflerin Karesi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 
göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

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

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

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

ve çevre düzenleme bedeli toplamı yaklaşık maliyet olarak alınmış olup, buna göre Yapı Yaklaşık 
Maliyet (Takribi Bedel): 124.397.250,00 TL (yüzyirmidörtmilyonüçyüzdoksanyedibinikiyüzelli 
TL)’ dır.  

Geçici Teminat Bedeli (%3): 124.397.250,00 TL x %3= 3.731.917,50 TL 
(üçmilyonyediyüzotuzbirbindokuzyüzonyediliraellikuruş)’dır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmeliğine 
istinaden İsteklinin D grubu Müteahhitlik karne sınıfına sahip olduğuna dair belge sunması 
gerekmektedir. 

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif 
mektubu. 

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir. 
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

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

maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 
İlan olunur. 
 7974/1-1 
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KESİF YEM NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
İ.K.NO : 2022/685804 
1-İşletmemizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı nakliye işleri yaptırılacaktır.  

S.N. İŞİN CİNSİ MİKTARI NAKLİYENİN YAPILACAĞI GÜZERGAH 

1 
Kesif Yem 
Nakliyesi 

4.200 
Ton 

Konya İli Sarayönü İlçesi Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yem 
Hazırlama Tesislerinden Amasya-Mecitözü Karayolunun 25. Km.’deki 
Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Sığırcılık ve Koyunculuk 
Tesislerine kadar. 

Yukarıda yazılı nakliye işlerinin mücbir sebepler nedeniyle azalması veya tamamen 
ortadan kalkması halinde yüklenici herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. Nakliye işinin süresi 
bir yıldır. İş Partiler halinde yaptırılacaktır. Program işletme tarafından yapılır, yüklenici bu 
programa uymak zorundadır.  

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi. 

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

 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
f)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir 

ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
3- İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı 

bulunduğu Vergi Dairesi, ile Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bağ-Kur’a borcunun olmadığına 
veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı 
verilmesi zorunludur. 

4. İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (Karanfil Sok. No:62 
Bakanlıklar/ ANKARA) da, tigem.gov.tr ve İdaremiz adresinde ücretsiz görülebilir, KDV DAHİL 
300,00 TL bedelle işletmemizden satın alınabilir.  
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5. İhale kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 20/07/2022 çarşamba 

günü saat 14.00’e kadar Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilecek 

veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilecektir. Bu saatten sonra belirtilen servise 

ulaşan teklifler dikkate alınmayacaktır.  

6. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale 

Salonunda Alım-Satım ve ihale Komisyonu huzurunda açılacaktır. 

7. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

TEL : 0 - 358 273 52 97-98 

FAX : 0- 358 273 52 14  

Doğantepe Köyü Gökhöyük Mahallesi Deniz Caddesi 

Kızılırmak Sok.No. 10 Merkez/AMASYA 

    7993/1-1 

—— • —— 

MISIR HASADI, NAKLİYESİ VE SIKIŞTIRILMASI İŞİ HİZMET ALIMI İHALE 

EDİLECEKTİR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1- İşletmemizin 2022 Yılı Hasıl (silajlık) mısır hasadı, nakliyesi ve sıkıştırılması işi 

hizmet alım ihalesi kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

2- İhale Kapalı Zarf usulü 21.07.2022 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemizde 

yapılacaktır. İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 300,00 TL’dir. Teklif edilen toplam 

bedelin % 3’den az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılacaktır. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında olacaktır. 

3- İhale ile ilgili geçici teminat ihale saatinden önce işletme veznesine veya İşletmenin 

T.C Ziraat Bankası AMASYA Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 no.lu hesabına 

yatırılarak alacakları makbuz / dekont’u ihale komisyonuna ibraz edeceklerdir. 7.000,00 TL ve 

üzeri miktarlar banka hesabına yatırılacaktır. 

4- İhale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, resim, harç, ve her türlü yasal 

ödemeler yükleniciden tahsil edilir.(ihale karar damga vergisi hariç.) 

5- İhale ile ilgili bilgiler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar - ANKARA ) - ve İşletmemizden temin edilebilir. 

6- TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi istisna kapsamında olup, ihale 

TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Amasya 

Tel  : 0.3582735297-98  

Faks : 0.3582735214 

Mail : gokhoyuk@tigem.gov.tr 

İLAN OLUNUR 

    8109/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası 

ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların satış ihalesi 26/07/2022 Salı günü saat 14:00’da 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir 
Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

Söz konusu taşınmazların tahmin edilen (muhammen) satış bedelleri, ihalenin geçici 
teminat bedelleri aşağıda belirtilmiştir 

AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 

S. 

No 
Ada Parsel İmar Durumu 

Ana 

Taşınmaz m² 

Pay/ 

Payda 

Hisse 

Oranı  

m² Birim 

Fiyatı TL 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 

Teminat TL 

1 6687 1 

Toptan Ticaret 

E=1.00 

Yençok=9,50m 

11.198,06 1/1 Tam 880,00 9.854.292,80 295.629,00 

2 7238 7 
Ticaret E=1,00  

Yençok= 9.50m 
5.279,98 1/1 Tam 2.000,00 10.559.960,00 316.799,00 

Ödeme Planı 
* Satış bedelinin en az %50’si peşin, kalan %50’si 24 ay eşit taksitlerle ödenecektir. 

* Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %3 indirim yapılacaktır. 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMAN BEKTAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR 

S. 

No 
Ada Parsel İmar Durumu 

Ana 

Taşınmaz m² 

Pay/ 

Payda 

Hisse 

Oranı  

m² Birim 

Fiyatı TL 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 

Teminat TL 

1 13665 1 
Turizm Tesis Alanı 

Taks:0.40 E=2.00 
23.190,91 1/1 Tam 1.650,00 38.265.001,50 1.147.951,00 

2 13665 3 
Turizm Tesis Alanı 

Taks:0.40 E=2.00 
14.748,86 1/1 Tam 1.650,00 24.335.619,00 730.069,00 

Ödeme Planı 
* Satış bedelinin en az %50’si peşin, kalan %50’si 24 ay eşit taksitlerle ödenecektir. 

* Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %3 indirim yapılacaktır. 

PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ 

S. 

No 
Ada Parsel İmar Durumu 

Ana 

Taşınmaz m² 

Pay/ 

Payda 

Hisse 

Oranı  

m² Birim 

Fiyatı TL 

Muhammen 

Bedel TL 

Geçici 

Teminat TL 

1 5898 1 
Ticaret+Konut 

Yençok=21,50m 
3.889,55 1/1 Tam 3.570,00 13.885.693,50 416.571,00 

Ödeme Planı * Satış bedelinin en az %50’si peşin, kalan %50’si 20 ay eşit taksitlerle ödenecektir. 

ŞARTNAME BEDELİ 2.000,00-TL’DİR. 

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun 
olarak hazırlanarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere 26/07/2022 Salı günü 
ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı-Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi 
zorunludur. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1- Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.) 
2- Kanuni ikametgâh ve Nüfus Kayıt Örneği (e-Devletten alınan belgelerde geçerli 

olacaktır.) 
3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı.  
4- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza 

beyannamesi  
5- Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Faaliyet 

yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti 
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6- Vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin 

vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza 

beyannamesi. 

7- Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek ilişiksiz belgesi. (Emlak, 

ESKİ, Hukuk vb.) 

8- İlanda belirtilen geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat makbuzunun aslı (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit 

yazılı olacak)  

9- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin 

üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) ve istenilen 

belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır. 

10- İhale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge.  

11- Şartname ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube 

Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir. 

12- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte 

serbesttir.  

13- 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu 

ihaleye katılamazlar. 

14- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan istekliye aittir. 

15- Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İLAN OLUNUR. 

    7992/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Çanakkale OBM // İşletme Müdürlüğü: Bayramiç OİM  

İhale Tarihi : 18/07/2022 // İhale Saati: 10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi Bölme No Parti No Adet m3/Ster 
Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) 

1 KAZDAĞI İbreli Dikili Ağaç 23 523 15.784 12.837,411 820,00 315.800,00 

TOPLAM: 1 15.784 12.837,411 820,00 315.800,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

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

adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR550001000077094996885001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0286 773 11 03( 2313 – 2332 )-- 0535 697 6135– ALİ ÇAĞDAŞ FELEK 

    8048/2-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Aksaray Belediye Başkanlığından: 

1- Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Aksaray İli Merkez 

İlçe E. kapı mah. 7634 ada, 13 nolu parselde bulunan 10334,11 m2 alanlı arsa üzerinde yapılı 4 

adet Dubleks Mağaza, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif 

(artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır. 

2- İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu 

şekildedir: 

Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm Nitelik Hisse 
Blok 

 Adı 
Kat 

B. 

Bölüm 

No 

B. Bölüm 

Niteliği 

Brüt 

Alan 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminatı 

Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 
Zemin 

Kat 
6 

Dubleks 

Magaza 
275,00 8.250.000,00 247.500,00 

Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 
Zemin 

Kat 
7 

Dubleks 

Magaza 
206,50 6.195.000,00 185.850,00 

Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 
Zemin 

Kat 
8 

Dubleks 

Magaza 
206,50 6.195.000,00 185,850,00 

Ereğlikapı 7634 13 10334,11 Arsa Tam B 
Zemin 

Kat 
9 

Tripleks 

Mağaza 
219,00 6.570.000,00 197.100,00 

İstekliler; Ayrıca İdarenin elektronik adresinden ( “aksaray bel.tr” ) bilgi temin 

edilebilecektir.  

3- İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) 

maddesi uyarınca, 36–37- 40–43 üncü maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda kapalı teklif 

usulü (artırma) ile yapılacaktır.  

b) İhalenin yapılacağı adres: Aksaray Belediyesi, Belediye Meclis salonu 

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 17-08-2022 SAAT 12.00 Çarşamba  

d) İhale tarihi ve saati: 17-08-2022 Saat:14.00 çarşamba günü Belediyemiz encümeni 

tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.  

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Aksaray Belediyesi Meclis Salonu  

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;  

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi  

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belgeyi,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini, 

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini  

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, 

son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirkülerini,  

c) Teklif mektubunu,  
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d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak 

aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat 

yerine geçen belgeler 

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,  

5- Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:  

a) Teklifler en geç 17-08-2022 çarşamba günü saat 12.00’ ye kadar Aksaray Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar 

yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son 

teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki 

gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).  

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları; 

Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir. 

İlan Olunur. 

 7457/1-1 

—— • —— 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR 

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı : 2886 

Bölge Müdürlüğü : Isparta OBM // İşletme Müdürlüğü  : Eğirdir OİM 

İhale Tarihi : 18.07.2022  //  İhale Saati :  10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/   

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi Bölme No P.No Adet m³/Ster 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL 

1 
PAZARKÖY 

OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
157/157 54 3936 3.914,163 1.960,00 230.153,00 

 TOPLAM    3936 3.914,163 1.960,00 230.153,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve  https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR130001000133399026025001 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

İrtibat İçin: 

Adres: İstasyon Mah. Jandarma Arkası No:1 Eğirdir/ISPARTA 

Telefon: 0(246) 311 5810 

Fax No: 0(246) 311 3295 

 7442/2-2 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 

SATILACAKTIR. 

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Araç Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı :2886 

Bölge Müdürlüğü : Kastamonu OBM // İşletme Müdürlüğü: Araç 

İhale Tarihi : 19.07.2022 // İhale Saati: 10:00 

İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. No Adet m3/Ster 

Muhammen 

Bedel 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 Sıragömü 
İb. Dikili 

Ağaç 
68 285 2.801 3.653,473 2.168 237.622,00

Toplam: 2.801 3.653,473 2.168 237.622,00

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

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

adreslerinde temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarı Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: 

TR080001000152093343365001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0366 362 10 05 / Döner Sermaye Muhasebe Servisi-Satış Memuru Kürşad 

GEZER 

    7590/2-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

03.07.2022 tarihli ve 31885 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

Fakülte Bölüm 
Anabilim 

Dalı 
Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve 

Nöroloji alanında uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 

(ESKİ HALİ) 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
Nöroloji 

Nöroloji alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak.  

(YENİ HALİ) 

Doçent 1 

İlan olunur. 8149/1-1 
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Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 
Hakkınızda, 5237 sayılı TCK'nın 191/3. maddesi gereğince “tedavi ve denetimli 

serbestlik” kararı verilmiş olup bu tebligatın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 (On) gün 
içerisinde aşağıda açık adresi yazılı bulunan müdürlüğümüze resmi kimlik belgeniz ile müracaat 
etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur. 

S.No Dosya No Savcılık No Adı Soyadı Tedbir 

1 2022/55 Ç DS Adana C.Başsavcılığı 2021/26015 Sor. 
Muhammed SIRRO 
TCN:99110334044 

Tedavi ve Denetimli 
Serbestlik 

2 2022/1855 DS Adana C.Başsavcılığı 2021/1500 Sor. 
Hüseyin İBOŞOĞLU 
TCN:10759412054 

Tedavi ve Denetimli 
Serbestlik 

3 2022/2089 DS Adana C.Başsavcılığı 2021/80451 Sor. 
Ahmet KANKILIÇ 

TCN:15172253444 
Tedavi ve Denetimli 

Serbestlik 

4 2022/2365 DS Adana C.Başsavcılığı 2022/13204 Sor. 
Harun DALAR 

TCN:15853226798 
Tedavi ve Denetimli 

Serbestlik 

5 2022/1054 DS Adana C.Başsavcılığı 2021/80026 Sor. 
Murat KABADAYI 

TCN:15724269534 
Tedavi ve Denetimli 

Serbestlik 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Kayalıbağ 
Mah. İnönü Cad. No:4 Seyhan/Adana Telefon: 0 (322) 352 23 20 

    8040/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI :  Kendine Gülümse Vakfı (KGV) 
VAKFEDENLER: Özlem Bolkan 
VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu Asliye 32. Hukuk Mahkemesinin 29.06.2022 tarihinde kesinleşen, 
15.06.2022 tarihli ve E:2022/271, K:2022/348 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, sağlık, sosyal ve araştırma amacı doğrultusunda; 
çocuklarda sağlıklı olma bilincini aşılamak ve sağlığın fiziksel, zihinsel, psikososyal boyutları 
konusunda farkındalık oluşturmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları geçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI:  90.000-TL (Doksanbin Türk Lirası) nakit 
YÖNETİM KURULU: Özlem Bolkan 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Darüşşafaka Cemiyetine devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
    8019/1-1 

—— • —— 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
13.06.2022 tarih ve 31865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

kadrosu ilanları İPTAL edilmiştir. 
Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Sayı Açıklamalar 

Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 
Bölümü-Rehberlik ve 

Psikolojik 
Danışmanlık 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

2 
Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık alanında yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi 
Temel Eğitim Bölümü- 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 
Yüksek Lisans ve Doktorasını Okul 
Öncesi Öğretmenliği alanında 
yapmış olmak. 

İlan olunur. 8244/1-1 
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

13.06.2022 tarih ve 31865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

kadrosu ilanı iptal edilmiştir. 

Fakülte 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Sayı Açıklamalar 

Eğitim Fakültesi 
Eğitim Bilimleri 

Bölümü 
Profesör 1 

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış 

olmak. 

İlan olunur. 8148/1-1 

—— • —— 
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

01.07.2022 tarihli 31883 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilgili 

kısımdaki ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 
BÖLÜM 

ANA BİLİM 

DALI / 

PROGRAM 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
İLAN ÖZEL ŞART 

Tıp (Türkçe) 
Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyoistatistik 

Profesör  

Doçent  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Dr. Öğr. Üyesi kadro başvurusu için 

Biyoistatistik (Tıp) alanında 

Doktora/Uzmanlığını tamamlamış 

olmak. Doçent ve Profesör kadrosu 

başvurusu için Biyoistatistik (Tıp) 

alanından Doktora/Uzmanlığını 

tamamlamış olmak ve ilgili alandan 

Doçentliğini almış olmak. 

Tıp (Türkçe) 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Profesör 

Doçent  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

2 

Histoloji ve Embriyoloji alanında 

Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini 

almış olmak. 

Tıp (Türkçe) 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör  

Doçent  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini 

almış olmak. 

Tıp (İngilizce) 
Temel Tıp 

Bilimleri 

Tıbbi 

Mikrobiyoloji 

Profesör  

Doçent  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

1 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 

Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini 

almış olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında yabancı dil öğretimi ve 

yabancı dilde öğretim yapılmasında 

uyulacak esaslara ilişkin 

yönetmelikte belirtilen yeterliliğe 

sahip olmak. 

İlan Olunur. 8156/1-1 
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü'ne 2547 sayılı 

Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik maddelerine ve 

Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak 

Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS 

(en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı 

diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen 

belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle 

süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 08.07.2022  

Son başvuru tarihi : 22.07.2022 

Ön değerlendirme tarihi : 25.07.2022  

(Sonuçlar http://mssf.bilkent.edu.tr/iletisim adresinde yayınlanacaktır.) 

Giriş sınav tarihi : 29.07.2022  

Sonuç açıklama tarihi : 02.08.2022 

FAKÜLTE: Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 

BÖLÜM: Müzik Bölümü 

AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi  

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 

ÖZEL KOŞULLAR: Müzikoloji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Daha önce bir yüksek öğretim kurumunda alanıyla ilgili İngilizce ders vermiş olmak. 

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 

Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 

    8033/1-1 

—— • —— 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

Etimesgut Belediye Meclisimizin 05.11.2021 tarih ve 552 sayılı kararı ile uygun görülen, 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2022 tarih ve 499 sayılı kararı ile onanan 

“Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesi imarın 45841 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planı değişikliği” 08/07/2022 günü Plan ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

 8077/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8215/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 8192/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8236/1-1 

  



Sayfa : 380 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8235/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8235/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8233/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8183/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8183/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8234/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8234/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8144/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 8145/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 
YEKA İLANI 

Sınırları ile köşe koordinatları aşağıdaki krokiler ve listelerde gösterilen alanlar, 
09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) olarak ilan edilmiştir. 

 
    8160/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 

üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2020 

KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı 

ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle 

aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

Unvanı 
KPSS 

Puan Türü 
Mezuniyet Nitelik Kodu 

Pozisyon 

Adedi 
Aranılan Nitelikler 

HEMŞİRE KPSSP3 Lisans H01 7 

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik 

bölümünden veya hemşireliğe denk kabul 

edilen sağlık memurluğu lisans bölümü 

mezunu olmak, 

SAĞLIK TEKNİKERİ 

(Anestezi Teknikeri) 
KPSSP93 Ön Lisans ST01 4 

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya 

Anestezi Teknikerliği önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

(Anestezi Teknisyeni) 

KPSSP94 Ortaöğretim DS01 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi 

Teknisyenliği bölümünden mezun olmak. 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 

(Radyoloji Teknisyeni) 

KPSSP94 Ortaöğretim DS02 1 
Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji 

Teknisyenliği bölümünden mezun olmak. 

TEKNİKER KPSSP93 Ön Lisans TK01 1 

-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 

Teknolojisi ve Programlama ön lisans 

bölümü mezunu olmak, 

-Kamu kurumu veya özel kuruluşlarda en 

az 2 (iki) yıl süreyle Bilgisayar Teknolojisi 

Teknikeri olarak görev yapmış olmak, bu 

durumu çalışma\hizmet belgesi ve SGK 

hizmet dökümüyle belgelendirmek. 

TEKNİKER KPSSP3 Lisans TK02 1 

-Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği veya 

Makine Mühendisliği lisans bölümlerinin 

birinden mezun olmak, 

-Kamu kurumu veya özel kuruluşlarda en 

az 2 (iki) yıl süreyle Yazılım ve Veri Tabanı 

Uzmanı olarak görev yapmış olmak, bu 

durumu çalışma\hizmet belgesi ve SGK 

hizmet dökümüyle belgelendirmek. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP3 Lisans BP01 4 

Yükseköğretim Kurumlarının Çocuk 

Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk 

Sağlığı ve Gelişimi Lisans bölümlerinin 

birinden mezun olmak. 
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BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP02 6 

Yükseköğretim Kurumlarının Büro 
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro 
Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro 
Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro 
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, 
Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis 
Yönetimi Önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

BÜRO PERSONELİ KPSSP93 Ön Lisans BP03 3 

Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar 
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı 
ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, 
Bilgisayar Programlama, Bilgisayar 
Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar 
Teknolojisi ve Programlama, Web 
Teknolojileri ve Programlama Önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ 

(Boyacı - Yapı 
Dekorasyoncusu) 

KPSSP94 Ortaöğretim DP01 1 

Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi 
alanı Yapı Dekorasyon veya Kagir 
Yapı Sıva Badana ve Boyacılık 
dallarının birinden mezun olmak veya 
Ortaöğretim kurumlarından mezun 
olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’na göre düzenlenen Boyacılık 
ve Yüzey Hazırlama ve/veya Boya, 
Boyacılık ve Yüzey Hazırlama ustalık 
belgesi veya Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’ndan onaylı İnşaat Boyacısı 
alanında mesleki yeterlilik belgesine 
sahip olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ 

(Duvarcı) 
KPSSP94 Ortaöğretim DP02 1 

Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi 
alanı Kagir Yapı (Duvarcılık) dalından 
mezun olmak veya Ortaöğretim 
kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı 
Mesleki Eğitim Kanunu’na göre 
düzenlenen Duvarcılık ve/veya Yapı 
Duvarcılığı ustalık belgesi veya 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı 
Duvarcı alanında mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olmak. 

DESTEK 
PERSONELİ 
(Çatı Ustası) 

KPSSP94 Ortaöğretim DP03 1 

Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi 
alanı Çatı Sistemleri ve/veya 
Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcılık 
dalından mezun olmak veya 
Ortaöğretim kurumlarından mezun 
olup, 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’na göre düzenlenen Betonarme 
Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık / 
Betonarme Kalıpçılığı ve Çatıcılık 
ustalık belgesine sahip olmak. 
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DESTEK 

PERSONELİ 

(Seramik Karo 

Kaplamacısı) 

KPSSP94 Ortaöğretim DP04 1 

Meslek Liselerinin İnşaat Teknolojisi 

alanı Yapı Yüzey Kaplama dalından 

mezun olmak veya Ortaöğretim 

kurumlarından mezun olup, 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu’na göre 

düzenlenen Yapı Yüzey Kaplamacılığı 

ustalık belgesine sahip olmak veya 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan onaylı 

Seramik Karo Kaplamacısı alanında 

mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak. 

DESTEK 

PERSONELİ 

(Şoför/Operatör) 

KPSSP94 Ortaöğretim DP05 1 

Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve 

dengi okul) mezun olmak, 

- G sınıfı ehliyete\sürücü belgesine 

sahip olmak, 

- MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko 

Loder (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi 

Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük 

Belgesi)’ne sahip olmak, 

DESTEK 

PERSONELİ 
KPSSP94 Ortaöğretim DP06 5 

Ortaöğretim Kurumlarından (lise ve 

dengi okul) mezun olmak, 

- Üniversitemize bağlı tüm birimlerde 

temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, 

soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, 

bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım 

ve taşıma gibi hizmetlerde 

çalıştırılacaktır. 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
A. GENEL ŞARTLAR: 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 

görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. 
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak. 
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, 

başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 
7. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans 

düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı 
bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması 
gerekmektedir. 

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

9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B 
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin 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.” hükmüne uygun olması. 
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10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe 
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 

işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde 
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok 
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak. 

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet 
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi 

poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak 
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti 

tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani 
hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe 

başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen 
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde 

yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, 
başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.) 

13. H01, DS01, DS02 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, ST01 Nitelik Kodlu pozisyon Veteriner Fakültesi ve 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde, TK01 ve TK02 Nitelik Kodlu 
Pozisyonlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, BP01 Nitelik Kodlu pozisyon Sağlık Kültür ve Spor 

Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan eğitim merkezlerinde, BP02, BP03 ve DP06 
Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde, DP01, DP02, DP03, 

DP04, DP05 Nitelik Kodlu pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde 
görevlendirilecektir. 

14. DP01, DP02, DP03, DP04 Nitelik Kodlu pozisyonlar Üniversitemize bağlı tüm 
birimlerde mevcut görevleri ile birlikte destek personeli unvanı için öngörülen temizlik, basit 

bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, 
dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde de çalıştırılacaktır. 

15. İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili 
birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat 

uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir. 
16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik 

Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar 
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların 

belirlenmesini müteakip yapılacaktır.) 
17. H01 (Hemşire/Lisans), TK01 ve TK02 Tekniker Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat 

edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı 
aranacaktır. (08\07\1987 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 

18. DS01, DS02, ST01, BP01, BP02, BP03, DP01, DP02, DP03, DP04, DP05, DP06 
Nitelik Kodlu Pozisyonlara müracaat edecek adaylarda 08\07\2022 tarihi itibarıyla 30 (otuz) 

yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (08\07\1992 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 
B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER: 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi 

üzerinden 08\07\2022-22\07\2022 tarihleri arasında alınacaktır. 
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2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla 

pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-

Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan 

başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut 

ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları 

gerekmektedir. 

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. 

6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini 

manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-

Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. 

7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 

öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına 

yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” 

alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 

8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla 

gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu 

nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 

9. TK01 ve TK02 nitelik kodlu pozisyonlar için iş tecrübesi şartı aranmakta olup, söz 

konusu tecrübeye ilişkin olarak adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne e-

Devletten alınacak Karekodlu Hizmet Dökümü ve çalışılan kurum veya kuruluştan alınacak 

hizmet/çalışma/görev belgesini yükleyecektir. 

10. DP01, DP02, DP03, DP04 nitelik kodlu pozisyonlar için ilgili alanda mezuniyeti 

bulunmayan ancak istenilen nitelikte ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi bulunan 

adaylar Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik 

belgesini yükleyecektir. 

11. DP05 nitelik kodlu pozisyon için istenilen MEB onaylı Kazıcı Yükleyici Beko Loder 

(Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ni adaylar Kariyer 

Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne yükleyecektir. 

12. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara 

uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, 

başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar 

sorumludur. 

13. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu 

kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm 

haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem 

başlatılacaktır. 
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C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup 

olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda 

belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir. 

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS 

(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama 

esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday 

sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için 

gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet 

sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak 

olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak 

başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek 

adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde 

mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik 

tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden 

ulaşabilecektir. 

5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 

başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile 

bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir 

hak iddia edemeyecektir. 

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme 

yapılmış olsa dahi feshedilir. 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet 

sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 

bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. 

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Ç. İLETİŞİM: 

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir. 

İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta: 

personeldb@erciyes.edu.tr) 

Telefon hatlarının yoğun olması durumunda e-posta ile bilgi talep edilmesi 

önerilmektedir. 

D. DİĞER HUSUSLAR: 

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin 

başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. 

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve 

ilan iptali yapılabilir. 

3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir. 

    8121/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU 

Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı kapsamında 
istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde boş sürekli işçi kadrolarına anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 3 üncü  fıkrası ile 
7 nci fıkrasına göre KPSS puanı aranmaksızın; 2 İç Denetçi, 3 Mühendis, 1 Peyzaj Mimarı, 4 
Mimar, 1 Şehir Plancısı, 4 İdari Uzman, anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına 
göre KPSS taban puanı esas alınmak üzere; 1 Avukat, 4 Mühendis, 4 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 
Arkeolog, 1 Müze Araştırmacısı, 4 İdari Uzman, 1 Grafiker, 2 Restoratör, 10 Büro Görevlisi, 3 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.  

 
1-GENEL ŞARTLAR  
Giriş sınavında başvuracak adayların; 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son 
başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,  

2.Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK 
tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları,  

3.KPSS taban puanı esas alınarak alınacaklarda; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu 
puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti 
gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan 
türlerinden asgari puan almaları, 

4.Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmaları, 
gerekmektedir. 

2-ÖZEL ŞARTLAR 
A) İÇ DENETÇİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın iki (2) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık 

yüksek öğrenim görmüş olmak, 
2-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesi çerçevesinde 

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen “Kamu İç 
Denetçiliği Sertifikasına” sahip olmak. 

B) AVUKAT: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültelerinden ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 
3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  
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C) BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) 

personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği 

programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 

dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.    

Ç) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 

alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği 

programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 

dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,  

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.    

D) HARİTA MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri 

Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği 

programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt 

dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,  

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 

puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 

alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  

E) İNŞAAT MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnşaat Mühendisliği 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 

puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 

alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 



Sayfa : 398 RESMÎ GAZETE 8 Temmuz 2022 – Sayı : 31890 

 

F) ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Elektrik Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 

puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 

alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

G) JEOFİZİK MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 

alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Jeofizik Mühendisliği 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olmak,  

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.       

Ğ) MAKİNE MÜHENDİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Makine Mühendisliği 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  

3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 

puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 

alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  

H) PEYZAJ MİMARI: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 

alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 

1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj 

Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 

Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım programlarının birinden ya da bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,   

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  

3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 
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I) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.    
İ) MİMAR: Bu pozisyona KPSS puanı ile dört (4) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Mimarlık programından ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,    
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

J) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın bir (1) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
3-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek.    
K) ŞEHİR PLANCISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Şehir ve Bölge Planlama 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,   
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

L) ARKEOLOG: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji programından ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak,  

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
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3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge ile 
belgelemek, 

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  

M) MÜZE ARAŞTIRMACISI: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sanat Tarihi programından 

ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak,  
3-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Kazılarda çalıştığına ilişkin belge ile 
belgelemek, 

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

N) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı aranmaksızın dört (4) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme ve Maliye 

programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki 
öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek. 

O) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel alınacaktır. 
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye ve 

Kamu Yönetimi programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

Ö) İDARİ UZMAN: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İstatistik programından ya 

da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak, 

2-Alanında en az bir yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 
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3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

P) GRAFİKER: Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarımı 

programından ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

2-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek, 

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

R) RESTORATÖR: Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Restorasyon ve 

Konservasyon, Restorasyon, Mimari Restorasyon programından ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü veya Restoratör olarak çalıştığına ilişkin 
belge ile belgelemek,  

4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

S) BÜRO GÖREVLİSİ (SEKRETER): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının önlisans düzeyinde eğitim veren Büro Yönetimi ve 

Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, 
Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi Önlisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, 

2-Diksiyonu düzgün olmak,  
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

Ş) BÜRO GÖREVLİSİ (MEMUR): Bu pozisyona KPSS puanı ile beş (5) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak,  
2-160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak,  
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3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

T) BÜRO GÖREVLİSİ (ARŞİV MEMURU): Bu pozisyona KPSS puanı ile iki (2) 
personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi, 

Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ve Kütüphanecilik programlarının birinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından 
mezun olmak,  

2-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

U) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ: Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) 
personel alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Erkek olmak, 
2-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
3-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen 

koşulları taşımak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız "Özel 
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına” sahip olmak, 

4-Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak, 
5-Alanında en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,  
6-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

Ü) TEKNİSYEN (ELEKTRİK): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel alınacaktır.  
Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Elektrik- Elektronik 

Teknolojisi Alanından mezun olmak,  
2-Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak, 
3-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,  
4-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  

V) TEKNİSYEN (BİLGİSAYAR): Bu pozisyona KPSS puanı ile bir (1) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1- Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri 

Alanından mezun olmak,  
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2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 
meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,  

3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 
Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek.  

Y) DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ): Bu pozisyona KPSS puanı ile üç (3) personel 
alınacaktır.  

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar: 
1-Lise ve dengi okul mezunu olmak, 
2-Alanında en az altı aylık mesleki deneyime sahip olduğunu e-Devlet üzerinden alınan 

meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelemek,  
3-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu 

Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı 
puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 
alınacak personel sayısı kadar aday arasına girmek. 

3-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Başvurular dijital ortamda 25/07/2022-08/08/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava 

katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 
başvurularını gerçekleştirecektir. 

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı 
için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı istenen pozisyona başvuran adaydan KPSS puanı en 
yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı (4) katı kadar 
aday sınava çağrılacaktır. Sınav ilanında belirtilen KPSS taban puanı esas alınarak yapılan 
sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına 
çağrılacaktır. 

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 22/08/2022 tarihinde 
ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ayrıca bir 
bildirimde bulunulmayacaktır.  

Sınav Takvimi: 
25/07/2022– Personel Alımı Duyurusu  
25/07/2022-08/08/2022– Başvuruların Alınması 
22/08/2022-26/08/2022– Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların duyurulması ve 

itirazların kabulü. 
Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve 

çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine ve/veya Bakanlığın internet 
sayfasında duyuru yoluyla yapılacaktır. 

4-SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sınav sözlü olarak gerçekleştirilecek olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar; 
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. 
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Adaylar, sınav komisyonu tarafından yukarıda yer alan (a) bendi için elli (50) puan, diğer 
bentlerin her biri için onar (10) puan olmak üzere toplam yüz puan (100) üzerinden 
değerlendirilecektir. Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü sınavda 
başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması gerekmektedir. 

Sınav komisyonu tarafından sınavdan yüz (100) üzerinden yetmiş (70) ve üzeri puan alan 
adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olanların listesi belirlenir. 

Sınav komisyonu ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri 
oranında yedek aday belirleyebilir. 

Başarı sırasına göre oluşturulan yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip 
eden altı ay geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı 
teşkil etmez. 

Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen 
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. 

5-DİĞER HUSUSLAR 
Sınav başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit 

edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması 
yapılmış olanların atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler. 
Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar 
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. 

6-SINAV YERİ VE TARİHİ 
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet 

adresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer 
Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.  

7-YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Başarılı olan adayların listesi, Bakanlığımız internet adresinin duyurular bölümünde ilan 

edilecektir. Ayrıca adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden 
görüntüleyebilecektir. 

Ataması yapılacaklar, başvuru sırasında istenen belgeler dışındaki, Bakanlığımız resmi 
internet sitesinde belirtilecek diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten 
itibaren en geç 15 gün içinde Personel Genel Müdürlüğünün Çiğdem Mahallesi Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No:50 100.Yıl Çankaya/ANKARA adresine elden ya da posta aracılığıyla 
teslim edeceklerdir. Gerekli belgeleri süresinde tam olarak ibraz etmeyenlerin atamaları 
yapılmayacaktır. 

Başarı sırasına göre atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atama 
onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen iş günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise 
atanma onaylarının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine başlamak 
zorundadırlar. 

Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içinde, gerekçeleri ile 
birlikte, yazılı olarak Sınav Komisyonuna, Personel Genel Müdürlüğü hitaplı bir dilekçe ile itiraz 
edebilirler. İtiraz sonucu, adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan hususular tebliğ mahiyetinde olacağından, 
ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.   

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 8122/1-1 
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek 

üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi 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, 1 (bir) Sözleşmeli 

Bilişim Personeli alınacaktır. 

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması 

gerekmekte olup, yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 

puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak 

oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, 

yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.) 

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana 

doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava 

çağrılacaktır. 

POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU 

İş Tanımı 
Alınacak 

Kişi Sayısı 

Sınava 

Çağırılacak 

Aday Sayısı 

Çalışma 

Süresi 

Aylık Brüt 

Sözleşme Ücreti 

Katsayı Tavanı 

Öğrenim 

Durumu 

Sistem ve Ağ 

Yönetimi 

Sorumlusu 

1 10 
Tam 

Zamanlı 
4 katına kadar 

Genel Şartlar 

1-(b) bendinde 

belirtilen 

bölümler 

I. BAŞVURU ŞARTLARI 

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli 

bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin, 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz 

olması, 

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 olması, 

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 olması, 
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ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık 

mesleki tecrübeye sahip bulunması (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) (Mülga: RG-2/5/2012-28280) 

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, 

zorunludur. 

2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel 

nitelikler arayabilir. 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise 

muvazzaf askerlik     hizmetini yapmış veya muaf olmak. 

b) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık 

kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir. 

1) Sistem ve Ağ Yönetimi Sorumlusu (1 kişi - 4 katına kadar) 

a)  En az 8 (sekiz) yıl tecrübeye sahip olmak, 

b) Kamu kurumlarının bilgi işlem departmanlarında şube müdürü, şef, koordinatör vb. eşit 

pozisyonlarda çalışmış olmak, 

c)  Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri bilgi sahibi olmak, 

d) Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

e) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi 

olmak, 

f) Veri tabanı sunucularının (MSSQL ve MySQL) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

g) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV 

ürünlerinde deneyimli olmak, 

h) Active Directory ve LDAP hakkında bilgi sahibi olmak, 

i) Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum 

ve yönetiminde bilgi sahibi olmak, 

j) Microsoft Exchange veya açık kaynak kodlu e-posta servislerinin yapılandırılması ve 

yönetimi konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak, 

k) Sunucu RAID disk yapısı, SAN ve NAS veri depolama yapıları hakkında bilgi ve 

deneyim sahibi, 

l) İşletim Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, 

m) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 
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n) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), 

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri 

konularında tasarım, uygulama ve hata çözme konularında bilgi sahibi olmak, 

o) Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği 

konularında bilgi sahibi olmak, 

p) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim 

Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller), Güvenlik Duvarı (Firewall) sistemlerinin 

kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

q) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

r) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama 

konularında bilgi sahibi olmak, 

s) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) 

yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak, 

t) Bilgi Güvenliği konusunda çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları 

konusunda bilgi sahibi olmak, 

u) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak, 

v) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

w) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak, 

x) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve 

problem çözme yeteneklerine sahip olmak, 

y) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 

r) Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz 

kişilerce alınmasını engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve 

programlamasını yapabilmek, 

s) Takım Yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, bu deneyimi 

belgelendirmek, 

t) Proje yönetimi eğitimi almış olmak, 

u) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde 

teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, 

v) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir 

durumu bulunmamak, 

w) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

II.  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır. 

b) Adayların III. İSTENİLEN BELGELER bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte 

şahsen veya en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Boğaziçi 

Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. 
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c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

d) Başvuru Yeri:  Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 34342 Bebek-

Beşiktaş/İstanbul 

III. İSTENİLEN BELGELER 

a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 

b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 

c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 

d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim 

veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.) 

e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak 

geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü 

(e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP 

veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya 

yönetici tarafından onaylanmış belge.) 

f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak 

değerlendirilecektir.) 

g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı 

veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul 

edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir.), 

h) Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir) 

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin 

aslı veya onaylı örneği. 

IV.  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava 

katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun 

toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru 

sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 

b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, 

bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 

c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve 

saatleri ile sınav sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı 

bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

V.  SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 08/08/2022 tarihinde saat 10:00’da, sözlü/uygulamalı sınav 08/08/2022 

tarihinde saat 14:00’da Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 

VI.  SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULAR 

SINAVIN ŞEKLİ; 

a) Sınav yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır. 
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b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi 

halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

SINAV KONULARI; yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun 

olarak yukarıdaki “Özel Şartlar   (Nitelikler)” bölümünde belirtilen tüm konulardır. 

VII. DEĞERLENDİRME 

Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla 

puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday 

asil olarak ilan edilir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, 

atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere 

asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. 

VIII. POZİSYONLAR VE ÜCRETLER 

Aylık brüt sözleşme ücreti; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR 

(NİTELİKLER) başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Ancak 

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir 

Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı 

maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla 

mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. 

IX. DİĞER HUSUSLAR 

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve 

haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. 

b) Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde 

müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya 

bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul 

edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

c) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde 

sınava girip başarılı olan adaylarla; ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları 

olumsuz olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise 

sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem 

yapılacaktır. 

X. ÖNEMLİ TARİHLER 

İlan Tarihi  : Resmî Gazete’de yayımlandığı gün 

 : Adaylar, ilan Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra 

   15 gün içerisinde başvuru yapabileceklerdir. 

Yazılı Sınav Tarihi  : 08.08.2022 

Sınav Sonucu Açıklanma Tarihi : 10.08.2022 
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 

ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak 

şartıyla: 

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 

2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, hizmet belgesi, doktora 

ve doçentlik belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel 

Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan 

atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, 

üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet USB belleğe yüklenmiş halde 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim 

dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi, yabancı dil sınav sonuç 

belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun 

doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent 

kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, 

bölüm ve anabilim dalını belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, 

Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan 

EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan 

edildiği Fakülte Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. 

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp 

ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine 

ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların 

denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir. 

İlan Tarihi  : 08.07.2022 

Başvuru Tarihi : 08.07.2022 

Son Başvuru Tarihi : 01.08.2022 
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BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM 

DALI 
UNVANI DER. AD. İLAN ŞARTI 

1 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Derin kapanışın çene 

kemikleri üzerine ve “Rapid 

Maksiller Ekspansiyonun” 

kraniyofasial yapılar ve 

işitme kaybına etkileri 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

2 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Bölümü 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 

ve Hastalıkları alanında 

doçent unvanı almış olup, 

sosyal biliş alanında 

çalışmaları olmak. 

3 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Bölümü 

Türk Halk Bilimi 

Anabilim Dalı 
Doçent 1 1 

Türk Halk Bilimi alanında 

doçent unvanı almış olup, 

Giysi Folkloru, Halk Mutfağı 

ve Ekonomisi, Folklor 

Kuramları ve Göç Folkloru 

alanlarında çalışmaları 

olmak. 

4 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler 

Bölümü 

Restoratif Diş 

Tedavisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

Mine lezyonlarının 

tedavilerinde diş yüzeyindeki 

renk değişikliği ve diş 

macunlarının erezyon etkileri 

üzerine çalışmış olmak. 

5 

Tirebolu 

Mehmet 

Bayrak Meslek 

Yüksekokulu 

Elektrik ve 

Enerji Bölümü 

Alternatif Enerji 

Kaynakları 

Teknolojisi Prg. 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

4 1 

Fizik anabilim dalında 

doktora yapmış olmak, 

"Termoelektrik malzemeler 

ve organik çerçeveler" 

konularında çalışmaları 

olmak. 

6 

Şebinkarahisar 

Teknik 

Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Görsel-İşitsel 

Teknikler ve 

Medya 

Yapımcılığı 

Bölümü 

Radyo ve 

Televizyon 

Programcılığı 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 1 

İletişim Bilimleri anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak, Kadın ve mizah 

alanında çalışmaları olmak 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır.  

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Mühendislik 
Fakültesi 

Metalurji ve 
Malzeme 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Doçent unvanını Kimya 
(Analitik Kimya) alanında almış 
olmak, Spektroskopik Analizler 
ve Elektrokimya alanında 
çalışmaları bulunmak. 
Yükseköğretim kuramlarında 
yabancı dil öğretimi ve yabancı 
dilde öğretim yapılmasında 
uyulacak esaslara ilişkin 
yönetmelikte belirtilen 
yeterliliğe sahip olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Bilgisayar/Yazılım/Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri Mezunu, 
Bilgisayar/Yazılım/Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri alanlarında 
Yüksek Lisans ve Doktora 
yapmış olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 
2. Nüfus Cüzdan Sureti 
3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Doçent adaylar için 

Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş 
olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 
başvuru dosyalarını Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (08.07.2022-.22.07.2022) şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. (Prof.Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Dr. Öğretim 
Üyeleri için 4 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy olacak şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 
ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma 
Metni”  

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza 
Metni”  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 22.07.2022) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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460

İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2014 Yılı Türkiye İçin Ülke Eylem Programına Ait

Finansman Anlaşmasında Yer Alan Operasyonel Uygulama ve İcra Dönemi Sona Erme Tarihlerinin Uzatılması
Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli
Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
5784)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Kapsamında Akdedilen 2020 Yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait
Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa
Komisyonu Arasında 8/6/2022 ve 23/6/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik
Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5785)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kocaeli İli, Dilovası İlçesi Sınırları İçerisinde “Rezerv Yapı Alanı” Olarak Belirlenen Sahada Yer Alan Bazı

Taşınmazların Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5786)

–– Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5787)
–– Nizip-Karkamış İl Yolu 28+889.06-31+371.69 Kilometreleri Arasındaki Yol Yapım Çalışmaları Kapsamında Bazı

Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:
5788)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma
Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak
Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5789)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit
Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas
Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5790)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal
Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak
Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5791)

–– “154 kV Kızılcahamam-Kazan Enerji İletim Hattı Projesi” Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5792)

–– “154 kV Nallıhan Trafo Merkezi Projesi’’ Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5793)

–– İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Adının “İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi’’ Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5794)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin
4/11/2020 Tarihli ve 3181 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı: 5795)

–– Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine
İlişkin 28/10/2021 Tarihli ve 4710 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
(Karar Sayısı: 5796)

–– Niğde İlinde Yapılacak Olan Elastan Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 5797)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak
Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5798)

–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5799)

–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5800)

YÖNETMELİKLER
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği 
–– Millî Savunma Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
–– Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Kaliteli Çay Yaprağı Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir

Kaybının Tazminine Dair Tebliğ (No: 2022/14)

İLKE KARARI
–– Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 ve 118 inci

Maddeleri Uyarınca Tesbit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
İlke Kararı

KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/07/2022 Tarihli ve 10263 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/94, K: 2022/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/15, K: 2022/73 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


