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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Teftiş Kurulu Başkanlığının ve müfettişlerin

görev, yetki ve sorumlulukları ile teftiş ve denetim faaliyetlerine, çalışma usul ve esaslarına,
müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, tez hazırlamalarına, yarışma
ve yeterlik sınavlarına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve müfettiş yardımcıları
ile Başkanlık teşkilatında görevli diğer personel ve teftişe tabi olanların görev ve yükümlülük-
lerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin ek 24 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesinin 364 üncü ve 376 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Başkan: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
d) Kurul: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunu,
e) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
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Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için bu Yönetmelikte
belirtilen müfettiş yardımcılığı giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanı-
lacak olan puanları sağlayan ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS), 

f) Müfettiş: Bakanlık başmüfettişlerini ve müfettişlerini,
g) Müfettiş yardımcısı: Bakanlık müfettiş yardımcılarını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Kuruluş, Bağlılık ile Görev ve Yetkileri

Kuruluş ve bağlılık
MADDE 4- (1) Kurul; Başkan ile yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcılarından

oluşur. 
(2) Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Kurulda görevli müfettiş ve müfettiş yardımcıla-

rına, Bakan ve Başkan dışında hiçbir merciden emir ve talimat verilemez.
(3) Başkanlığın, personel, mali hizmetler, bilgi işlem ve yazışma gibi idari işleri Baş-

kana bağlı hizmet birimlerince yürütülür. 
(4) Başkanlığa bağlı birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları Başkanlıkça çıkarılacak

yönerge ile düzenlenir.
Görev merkezi
MADDE 5- (1) Kurulun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin, müfettiş

yardımcılarının ve Başkanlık personelinin de görev merkezidir.
(2) Başkanlık, gerektiğinde Bakanın onayı ile İstanbul ve İzmir illerinde de görev mer-

kezleri tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir. Bu görev merkezlerinde, verilen talimatların
yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzen-
lenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

Başkanlığın görevleri 
MADDE 6- (1) Başkanlık, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 364 üncü mad-

desinde sayılan görevlerine ilaveten, Bakanın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki gö-
revleri yapar:

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda; teftiş, denetim ve rehberliğe ilişkin yöntem
ve teknikleri geliştirmek, teftiş ve denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağ-
lamak, teftiş ve denetim rehberleri hazırlamak, teftiş ve denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini
artırıcı tedbirler almak. 

b) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bunların denetimi
altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında teftiş, denetim, inceleme, soruşturma
ve ön inceleme yapmak.

c) Bakanlık merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşların bünyesinde kurulu denetim
birimlerinin eşgüdüm ve koordinasyonunu sağlamak, denetim faaliyetlerini düzenlemek ve de-
netlemek, gerektiğinde Bakan onayı ile görevlendirmeler yapmak.

ç) Bakanlığın denetimine tabi tüm kamu/özel sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlıkla
ilgili diğer kuruluşların ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ilgili mevzuat,
plan ve program çerçevesinde teftiş ve denetimini yapmak.

d) Sağlık politikalarının amaçlarına ulaşmasını sağlamak ve sağlık hizmetlerinin mev-
zuata, plan ve programa uygun olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, denetlediği kurum
ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ilişkin gerekli önerileri hazırlamak ve Bakanlığa sun-
mak.

e) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alı-
nacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak.

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
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Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7- (1) Başkan; 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuru-

luşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen şekilde atanır.
(2) Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Kurulu yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
b) Yıllık teftiş, denetim ve çalışma programlarını hazırlayarak Bakan onayından sonra

uygulanmasını sağlamak.
c) Teftiş, denetim ve soruşturmalara ilişkin onayları Bakana sunmak.
ç) Müfettişleri görevlendirmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını, iş

verimlerini, görevine olan ilgilerini, meslek ilke ve etiğine göre hareket edip etmediklerini iz-
lemek, iş yükü analizi ve performans değerlendirmelerini yapmak, gerekli gördüğü zamanlarda
bu çalışmaları yerinde denetlemek.

d) Müfettişlerden gelen raporların incelenmesini, eksiklik ve hataların giderilmesini
sağlamak, Bakan onayını müteakip işleme konulmak üzere ilgili birimlere göndermek.

e) Müfettişlerden gelen raporlarda yer alan konularla ilgili eksik inceleme bulunma-
makla birlikte, tespit edilen hususlarla ilgili değerlendirme ve öneriler arasındaki uyumsuzluğun
giderilmesi amacıyla yeni bir inceleme yaptırılmasının zaman ve kaynak israfına neden olabi-
leceği durumlarda; raporlar ve eklerinde yer alan tespit ve bilgiler doğrultusunda mevzuata uy-
gun işlem önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere Başkanlık görüşü oluşturmak.

f) Bakanın gerekli gördüğü hallerde bizzat teftiş, denetleme, inceleme, araştırma, ön
inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

g) İnceleme yapmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla dış ülkelere gönderi-
lecek müfettişleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre belirlemek.

ğ) Yarışma, yetki ve yeterlik sınavlarının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, bu
kapsamda oluşturulacak sınav komisyonlarını belirlemek, Bakan onayına sunmak.

h) Müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak.
ı) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının yetişme ve hizmet içi eğitimlerini düzenlemek

ve buna ilişkin komisyonları görevlendirmek.
i) Teftiş hizmetlerinin yürütülmesinde ve mevzuat hükümlerinin yorumlanmasında uy-

gulama birliğini sağlamak.
j) Kamu hizmetinin sunumunda karşılaşılan aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve

araştırma yaptırmak, alınması gereken hukuki ve idari tedbirler konusunda teklifte bulunmak.
k) Başkanlığın faaliyet alanlarında uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik rehber

ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
l) Gerektiğinde Başkanlığın iç işleyişine ilişkin genelge veya talimat çıkarmak.
m) Gerek görülmesi halinde ihbar veya şikayetlerle ilgili bizzat bilgi veya ifade almak.
n) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yap-

mak.
(3) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerini de haizdir.
(4) Başkan, Başkanlığın görevlerinin yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludur.
Başkan yardımcısı
MADDE 8- (1) Başkana yardımcı olmak üzere Bakan onayı ile müfettişler arasından

yeterli sayıda yardımcı görevlendirilebilir.
(2) Başkan yardımcıları, Başkanın görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yü-

rütülmesini sağlar.
(3) Başkan yardımcıları, kendilerine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş

usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Başkana karşı
sorumludur.
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Raportör
MADDE 9- (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporları değerlendirmek üzere, mü-

fettişler arasından Başkan tarafından yeterli sayıda raportör görevlendirilebilir.
(2) Raportörler, kendilerine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve

esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Başkana karşı sorum-
ludur.

Koordinatör
MADDE 10- (1) Başkan tarafından gerekli görülen iş ve işlemlerin yürütülmesinde

müfettişler arasından yeterli sayıda koordinatör görevlendirilebilir.
(2) Koordinatörler, kendilerine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul

ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Başkana karşı so-
rumludur.

Başkanlığa vekalet
MADDE 11- (1) Başkanın yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, yurt içi ve yurt dışı

görevlendirme gibi nedenlerle geçici olarak görevinde bulunmadığı durumlarda Bakan tara-
fından, Başkanın teklifi ile başkan yardımcılarından birine vekalet görevi verilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları 

Müfettişlerin görev ve yetkileri
MADDE 12- (1) Müfettişler, Bakan adına;
a) Görev ve yetkilerini kullanırken usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yakla-

şımını ön plâna çıkaran bir anlayışla hareket etmek, 
b) Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü

faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ile ön incelemesini yap-
mak,

c) Görevlerini yaparken bizzat öğrenmiş oldukları görev emri dışında kalan yolsuzluk
ve usulsüzlük durumlarını, gecikmeden olaya el koyabilmek üzere derhal Bakanlığa bildirmek,
gecikmesinde zarar öngörülen ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri top-
lamak,

ç) Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli personelin, 19/4/1990 tarihli ve 3628
sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına
giren eylemlerine ilişkin olarak, anılan Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

d) Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında
incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara
katılmak ve sonuçlarını bir rapor halinde Başkanlığa bildirmek,

e) Refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak, yetiştirme
dönemi sonunda değerlendirmelerini Başkanlığa sunmak,

f) Mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmak ve kendilerine verilen görevleri işin kap-
samı ile uyumlu sürede ve eksiksiz tamamlamak,

g) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülen
yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, hizmet kalitesini ar-
tırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesine
ilişkin tedbirlerin alınmasına yönelik kanaatlerini belirten raporu Başkanlığa sunmak,

ğ) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kişilerin ifadelerine başvurmak,
h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
görev ve yetkilerini haizdirler.
(2) Müfettişler görevleri ile ilgili konularda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile ka-

mu ve özel kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı,
TBMM, yüksek yargı organları, diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ve Bakan-
lığın yurt dışı teşkilatıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.
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(3) Teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön incelemeler esnasında, inceleme ve de-
ğerlendirilmesi uzmanlık bilgi ve tecrübesini gerektiren konuların varlığı halinde, müfettiş ta-
rafından konu, uzman kurum veya kişilere incelettirilir. Bakanlık merkez teşkilatından hukuki
veya teknik görüş talebi Başkanlık aracılığıyla yapılır.

(4) Müfettiş yardımcılarının bu maddede sayılan yetkileri kullanabilmeleri, on sekiz
aylık bir yetişme süresinin sonunda kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. 

Müfettişlerin sorumlulukları
MADDE 13- (1) Müfettişler, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönet-
melik hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

(2) Müfettişler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:
a) Yetkili makamlar tarafından verilen iş ve görevleri süresinde ve eksiksiz olarak ta-

mamlarlar.
b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulu-

namazlar.
c) Gidecekleri yer ve yapacakları işleri açıklayamazlar. Görevleri nedeniyle edindikleri

gizli bilgi ve belgeleri kendilerinin veya üçüncü kişilerin faydasına kullanamazlar.
ç) Denetime tabi olanların icra işlerine müdahale edemezler.
d) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
e) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel bir önem

verirler ve bu amaçla refakat boyunca müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine
uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

f) Teftiş edilen birimin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde teftiş yaparlar.
g) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü

ve saygılı davranırlar.
ğ) Teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön incelemeyle görevli bulundukları sırada,

bu işlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili
olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp ve-
remezler.

h) Toplumun Başkanlığa ve kendilerine duyduğu güveni sarsabilecek davranışlardan
kaçınırlar.

ı) Sosyal medya ve dijital platformları kullanırken mesleğin gerektirdiği tarafsızlık,
saygınlık, güven, nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.

(3) Müfettişler, görev onayında tanımlanan işin veya olayın dışında görev emri veril-
medikçe resen teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme yapamazlar. 

Görevden uzaklaştırma
MADDE 14- (1) Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme sı-

rasında;
a) Görevin yapılmasını güçleştirici veya engelleyici davranışlarda bulunan, 
b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, 
c) Suç delillerini karartacağı öngörülen, 
ç) Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen,
her kademe ve unvandaki görevliler hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 137 nci maddesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak,
138 inci maddesinde belirtilen görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir.

(2) Görevden uzaklaştırma önlemi; teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön incele-
menin her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı görüldü-
ğünün açık bir biçimde ortaya konulması gerekir.
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(3) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden
uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Başkanlığa yazıyla he-
men bildirilir.

(4) İnceleme ve soruşturma sonunda, disiplin yönünden memuriyetten çıkarılması veya
cezai bir işlem uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önle-
minin kaldırılması teklifi, müfettişlerce ilgili mercilere ve Başkanlığa bekletilmeksizin bildi-
rilir.

Görevlendirme
MADDE 15- (1) Müfettişler, Bakanlık Makamının emri ve onayı üzerine Başkandan

aldıkları talimatla görev yaparlar.
(2) Müfettişler teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme kapsamında olma-

yan rehberlik ve araştırma yapılmasını gerektiren hallerde Başkan tarafından resen görevlen-
dirilirler.

Müşterek çalışma
MADDE 16- (1) Aynı iş emriyle birden fazla müfettiş görevlendirilmesi halinde kıdemli

müfettiş çalışmaları koordine eder ve işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.
İşlerin devri ve geri bırakılması
MADDE 17- (1) Müfettişler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri

ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında
Başkanlığa zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler. Müfettişlere verilen
işin devredilmemesi asıldır. Ancak geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa müfettişler, el-
lerindeki işleri Bakanın veya Başkanın yazılı emri veya onayı ile Başkanlık aracılığıyla başka
bir müfettişe devredebilirler.

(2) İşi devredecek müfettiş tarafından bir devir notu hazırlanır. Devir notuna; devredilen
işin ne olduğu, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, gerek görülmesi halinde iş
hakkındaki görüş ve kanaatler yazılır. İşle ilgili bütün belgeler ilişik listesine bağlanarak devir
notuyla birlikte Başkanlığa teslim edilir. 

Müfettişlerin koordinasyon görevi
MADDE 18- (1) Müfettişler, görevlendirildikleri ve yetkili oldukları konularda Ba-

kanlığın merkez veya taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıklarca
başlatılmış olan teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalarda koordinasyon görevini de yerine
getirir. Müfettiş tarafından gerek görülmesi halinde daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili
bilgi ve belgeler yetkili mercinin bilgisi dâhilinde müfettişe devredilir. Müfettişler, bu durumu
raporlarında belirtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Sınavlar

Müfettiş yardımcılığına giriş
MADDE 19- (1) Bakanlık müfettişliği mesleğine, özel yarışma sınavıyla müfettiş yar-

dımcısı olarak girilir.
(2) Yarışma sınavının yapılmasına Başkanın teklifi ve Bakan onayı ile karar verilir.
Yarışma sınavı
MADDE 20- (1) Müfettiş yardımcılığına atanmak için Bakanlıkça yapılacak yarışma

sınavını kazanmak şarttır.
(2) Yarışma sınavının tarihleri, sınava davet ve ilan ile ilgili hususlar Bakanlıkça belir-

lenir.
(3) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılabilir. 
(4) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması durumunda, sözlü sınava katıla-

bilmek için yazılı sınavdan geçerli puanı almak şarttır.
(5) Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara’da yapılır.
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Yarışma sınavı komisyonu
MADDE 21- (1) Yarışma sınavını yapacak komisyon, Başkanın veya bir başkan yar-

dımcısının başkanlığında, dört müfettiş üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı
ve üyeleri yedekleriyle birlikte Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenir.

(2) Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
(3) Komisyon üyeleri boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece

dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Bu
durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Yarışma sınavının şekli 
MADDE 22- (1) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış merkezi sı-

navdan, yarışma sınavının ilanında belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olanlar,
yapılacak yarışma sınavına katılabilirler. Yazılı sınava katılacakların sayısı, atama yapılacak
kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek adaydan başlamak
üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava
çağrılır. 

(2) Yarışma sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması durumunda, yazılı sınav Bakan-
lıkça yapılabileceği gibi üniversitelere veya sınav merkezi bulunan diğer kamu kurumlarına
da yaptırılabilir. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. 

(3) Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan veya sadece sözlü sınav yapıl-
ması halinde merkezi sınav puanı ile alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun dört katına kadar
aday, başarı sırasına göre çağrılır. 

Yarışma sınavının ilanı
MADDE 23- (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma

şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek bel-
gelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 5 inci maddesi hükümleri çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara du-
yurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

Yarışma sınavına başvuru şartları
MADDE 24- (1) Yarışma sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşı-

mak gerekir:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Başkanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden

veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans
düzeyindeki öğretim kurumlarından,

2) Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve mühendislik fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurum-
larından,

mezun olmak.
c) Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak.
ç) Yarışma sınavının son başvuru tarihi itibarıyla sınav duyurusunda belirtilecek merkezi

sınavın ilgili puan türünden veya türlerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağ-
lamak. 

d) Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli

olmak.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları daha sonradan anlaşılan adayların

yarışma sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya
çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe
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aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 25- (1) Yarışma sınavına girmek isteyen adaylar;
a) Sınav başvuru formu,
b) Merkezi sınav sonuç belgesi,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi,
ile bizzat, posta yoluyla ya da elektronik ortamda başvururlar. Bu başvuru usullerinden

hangisinin uygulanacağı ilanda belirtilir.
(2) Postadaki gecikmeler nedeniyle ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baş-

vurular değerlendirmeye alınmaz.
(3) Sınav başvuru formu, adayın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, sağlık duru-

mu bakımından yurdun her yerinde görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını,
657 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre adli sicil yönünden memuriyete engel bir halin bu-
lunmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını form üzerinde işaretleyerek beyan
edeceği şekilde düzenlenir. Sınava başvuru sırasında istenen belgelerin fotokopileri çekilip as-
lına uygunluğu görevli tarafından kontrol edildikten sonra söz konusu belgeler ilgililere iade
edilir.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 26- (1) Yarışma sınavı öncesinde başvuruların süresinde yapılıp yapılmadığı

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı Başkanlıkça tespit edilir ve yarışma sınavına
katılmaya hak kazananlar Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sı-
nav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri, tarihi ve saati yer alır. Sınav giriş belgesi ol-
mayan adaylar sınava katılamaz.

(3) Yazılı sınava katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren beş gün içinde
itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav hazırlık komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç
beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on
güne kadar uzatılabilir.

Yarışma sınavı yazılı sınav konuları
MADDE 27- (1) Yarışma sınavı, ikinci ve üçüncü fıkralardaki konulardan seçilmek

suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.
(2) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Hukuk;
1) Anayasa hukuku (genel esaslar).
2) İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat.
3) Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları).
4) Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar).
5) Borçlar hukuku (genel esaslar).
6) Ticaret hukuku (genel esaslar).
7) Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar).
b) İktisat;
1) İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).
2) İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi.
3) Para, banka, kredi ve konjonktür.
4) Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller.
5) İşletme iktisadı.
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6) Güncel ekonomik sorunlar.
c) Maliye;
1) Genel maliye teorisi ve maliye politikaları.
2) Kamu giderleri.
3) Bütçe.
ç) Muhasebe;
1) Genel muhasebe.
2) Bilanço analizi ve teknikleri.
3) Ticari hesap.
d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sağlık politikaları

ile alakalı konular).
(3) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

fakültelerden mezun olanlar için yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan bilgisi konuları.
b) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sağlık politikaları

ile alakalı konular).
Yarışma sınavının yazılı kısmının yapılma şekli
MADDE 28- (1) Sınav komisyonu üyeleri tarafından, yazılı sınav soruları ve her soruya

verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları  hazırlandıktan sonra imzalanmak sure-
tiyle mühürlü zarf içinde sınav komisyonu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının pu-
anları ve sınavın süresi soru kâğıtlarında belirtilir.

(2) Çoğaltılan soru kâğıtları zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(3) Yazılı sınavda, Başkanlık tarafından görevlendirilen müfettişler gözetmenlik yapar-
lar. Sınava başlamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, soru zarflarının
sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak
soru kâğıtları adaylara dağıtılır.

(4) Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kâğıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel
bölümü dışındaki yerlere ad, soyad ya da kimliği belirtecek herhangi bir işaret konulamaz.
Aksi takdirde sınav kâğıdı iptal edilir. Adaylar tarafından cevaplanan sınav kağıdının özel bö-
lümleri kapatılıp yapıştırılarak gözetmenler aracılığıyla salon başkanına teslim edilir.

(5) Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kâğıt
adedi, sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek diğer hususlar, sınavın sonucuna ilişkin
düzenlenen tutanağa yazılır.

(6) Sınav sonunda; toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak kapatılıp
mühürlendikten sonra sınav komisyonu başkanına teslim edilir.

Yarışma sınavı yazılı sınav notlarının değerlendirilmesi
MADDE 29- (1) Yarışma sınavında her konu grubu için tam not 100 puandır. Yazılı sı-

navı başarmış sayılmak için her konu grubu için alınan notun 50’den ve konu gruplarının arit-
metik ortalamasının da 70’ten aşağı olmaması gerekir.

(2) Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri
açılmadan değerlendirilir.

(3) Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen
notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav ko-
misyonu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak
üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yarışma sınavına
başvurduğu merkezi sınav puan türündeki puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(4) Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Baş-
kanlık tarafından ilan edilir. Başvurular elektronik platformda alındıysa e-posta ile ilgililere
bilgi verilerek, Bakanlık ve Başkanlığın internet sitelerinde duyurulur. 
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Yarışma sınavının sözlü kısmı
MADDE 30- (1) Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle Ba-

kanlık ve Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir.
(2) Sözlü sınavda aday;
a) Yazılı 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 değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanı
MADDE 31- (1) Yarışma sınavını başarmış sayılmak için yarışma sınavı notunun

70’ten az olmaması gerekir. Yarışma sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu topla-
mının ortalaması alınarak bulunur. Yarışma sınavı yalnız sözlü sınav şeklinde yapılmışsa ya-
rışma sınav notu adayın sözlü sınav notudur.

(2) Yarışma sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen
kadro sayısı kadar asıl, ilanda belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek
liste belirlenir. Yarışma sınavı notunun eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav notu, yarışma sı-
navına başvurduğu merkezi sınav puan türündeki puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınav
sonuçları Bakanlığın ve Başkanlığın internet sitelerinde ilan edilir, ayrıca asıl ve yedek listede
yer alan adaylara tebligat yapılır. Asıl adaylardan atama için müracaat etmeyen veya ataması
yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden
ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı
sırasına göre çağrılır. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 32- (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan edildiği

günden başlamak üzere 5 iş günü içerisinde Başkanlığa yapılır. Başkanlık 10 iş günü içerisinde
itiraza cevap verir.

Müfettiş yardımcılığına atanma 
MADDE 33- (1) Yarışma sınavında başarı gösterenler, başarı sırasına göre atanır.
(2) Yarışma sınavını kazanan adaylara Başkanlık tarafından gerekli tebligat yapılır.

Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atanma hakkından feragat edenler, atandığı halde kanuni
süresi içinde göreve başlamayanlar ile atanma sırası gelen yedek adaylardan atanma hakkından
feragat edenler veya atandıkları halde kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar için sınav so-
nuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar ara-
sından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Yarışma sınavı belgelerinin saklanması
MADDE 34- (1) Yarışma sınavı ile ilgili belgeler, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve
ilgili mevzuata uygun olarak saklanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Tez Süreci

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 35- (1) Müfettiş yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
(2) Müfettiş yardımcıları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yö-
netmelikte belirtilen esaslar dâhilinde en fazla 6 ay temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja
tabi tutulurlar.

(3) Müfettiş yardımcıları, hazırlayıcı eğitim ve staj kapsamında pratik becerilerini ge-
liştirmek üzere teftiş ve denetim çalışmalarında görevlendirilebilirler.

(4) Müfettiş yardımcıları, müfettişliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri ka-
zanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir. Başkanlıkça belirlenen eğitim
sürecinde;

a) Bakanlığın teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeni hakkında bilgi ve tecrübe ka-
zanmaya,

b) Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygulan-
masına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Mesleğin gerektirdiği bilgi işlem teknolojilerini öğrenmelerini sağlamaya,
d) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmeye,
e) Yürürlükteki mevzuat ile teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme ko-

nularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamaya,
f) Teftiş ve denetim kültürü ile rehberlik anlayışını geliştirmeye,
g) Temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri ile analitik düşünme alışkanlığı kazandır-

maya,
ğ) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığı kazandırmaya,
h) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmaya,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
Müfettiş yardımcılarına yetki verilmesi
MADDE 36- (1) Müfettiş yardımcıları en az iki ayrı müfettiş refakatinde teftiş, denetim,

inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak
görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere eğitim alırlar. Müfettiş yardımcıları, re-
fakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadır. 

(2) On sekiz aylık yetiştirilme sürecini tamamlayan ve refakatinde çalıştıkları müfet-
tişlerce olumlu görüş verilen müfettiş yardımcıları Başkanlıkça tespit edilen bir tarihte yetki
sınavına tabi tutulurlar. On sekiz aylık sürenin hesabında temel ve hazırlayıcı eğitimde geçen
süreler de dikkate alınır. Aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri bu sü-
renin hesabında dikkate alınmaz.

(3) Yetki sınavı; müfettiş yardımcılarının, görev ve yetki alanlarıyla ilgili mevzuat bil-
gilerinin yeterli olup olmadığını, mesleğin gerektirdiği nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını öl-
çen bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarına teftiş, denetim, soruşturma,
inceleme ve ön inceleme yetkisi verilir.

(4) Yetki sınavı, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılır. Yetki
sınavında başarılı olmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.

(5) Yetki sınavında başarılı olamayanlar, 6 ay süresince müfettiş refakatinde çalıştıktan
sonra Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına girerler. 

(6) İkinci sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen müfettiş
yardımcıları müfettişlerinin refakatinde çalışmalarına devam ederler.
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Tez jürisi ve görevleri
MADDE 37- (1) Tez jürisi, Başkanın onayı ile müfettişler arasından seçilen biri jüri

başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı vasıfları haiz 5 yedek üye de belirlenir.
Başkanlıkça belirlenecek tez konularıyla ilgili alanlarda öğretim üyeleri de tez jürisi üyesi ola-
rak görevlendirilebilir. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(2) Tez jürisi, tez konularını belirler ve tezleri değerlendirir.
Tez konusunun belirlenmesi 
MADDE 38- (1) Müfettiş yardımcılarının aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık

ve refakat izinleri hariç iki yıllık fiili hizmetinin bitiminden itibaren tez hazırlama süreci baş-
lar.

(2) Bakanlığın görev alanına giren ana hizmet konuları esas alınarak tez jürisi tarafından
belirlenen tez konuları, müfettiş yardımcılarına tebliğ edilmek üzere liste halinde Başkan ona-
yına sunulur. 

(3) Müfettiş yardımcıları, kendilerine tebliğ edilen tez konuları arasından tercih sırasına
göre üç tez konusunu tez jürisinin onayına sunulmak üzere Başkanlığa bildirir. Tez jürisi, üç
tez konusundan birini veya gerekli görülen hallerde başka bir tez konusunu müfettiş yardım-
cısının hazırlayacağı tez olarak belirleyebilir.

(4) Tez jürisi, tez konularının belirlenme sürecinde her müfettiş yardımcısına müfettiş
yardımcısının teklifi doğrultusunda veya resen tez danışmanı belirler. Bir öğretim üyesi veya
müfettişten tez danışmanı belirlenebileceği gibi tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışan personelden de tez danışmanı belirlenebilir. 

(5) Uygun bulunan tez konuları ve tez danışmanları, müfettiş yardımcılarına tebliğ edil-
mek suretiyle kesinleşir. 

(6) Müfettiş yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren altı ay tez hazırlama
süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bu sürenin son iki ayı
içerisinde başka görev verilmez.

Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 39- (1) Tezin, başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora

tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Müfettiş
yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve
bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(2) Müfettiş yardımcısı, tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara ve tez
hazırlama kılavuzuna uygun olarak hazırlar. Tez hazırlama kılavuzu Başkanlıkça hazırlanır.
Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan müfettiş yar-
dımcısına aittir, bu görüşler Bakanlığın kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Tezin teslimi ve değerlendirilmesi
MADDE 40- (1) Müfettiş yardımcısı, tez hazırlanması için verilen süre sonunda tezini

Başkanlığa sunar.
(2) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç bir ay içerisinde inceler ve bu sürenin biti-

minden itibaren bir ay içerisinde müfettiş yardımcısını tezini savunmak üzere çağırır. Tezini
teslim ettiği halde kabul edilebilir bir mazeret sebebiyle tez savunmasına girememiş olan mü-
fettiş yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Tezin savunulması
MADDE 41- (1) Müfettiş yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve

tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. 
(2) Tez jürisi üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlama-

sını yapar. 100 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede verilen notların aritmetik orta-
laması en az 70 puan olan tez başarılı kabul edilir.

(3) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen müfettiş
yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
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Tezin başarısız bulunması
MADDE 42- (1) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri başarılı bulunmayan

müfettiş yardımcılarına, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı tez jürisi raporunu dikkate almak
suretiyle yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ek süre
içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de başarılı kabul edilmeyenler
hakkında 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Müfettişliğe Atama

Yeterlik sınav komisyonu
MADDE 43- (1) Yeterlik sınavını, 21 inci maddede belirtilen şekilde oluşturulan sınav

komisyonu yapar. 
Yeterlik sınavı
MADDE 44- (1) Tezi başarılı kabul edilen müfettiş yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı

üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sına-
vına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, sınav tarihinden en az iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve
sözlü olarak yapılır. Sınav soruları yeterlik sınav komisyonunca hazırlanır. Yazılı ve sözlü sınav
puanlarının aritmetik ortalaması alınarak 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı
sayılır. Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı sınav puanının 60 puandan aşağı olma-
ması gerekir.

(3) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenlere Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte ikinci kez
sınav hakkı verilir.

(4) İkinci kez girdiği yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak ka-
zandığı halde ikinci kez yeterlik sınavına girmeyenler hakkında 46 ncı madde hükümleri uy-
gulanır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ve müfettişliğe atama
MADDE 45- (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış

olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum
ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre müfettişliğe
atanırlar. 

Meslekten çıkarılma
MADDE 46- (1) 42 nci madde gereğince tezleri başarılı kabul edilmeyenler, ikinci kez

girdiği yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde
ikinci kez sınava girmeyenler müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durum-
larına uygun memur unvanlı kadrolarına atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

Teftişe tabi olanların yükümlülükleri
MADDE 47- (1) Teftişe tabi gerçek ve tüzel kişiler, teftiş için gereken gizli dahi olsa

bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki
evrakı ve ayniyatı ilk talebinde göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zo-
rundadır. Müfettişler görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı
derneklerle gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye
yetkili olup kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. 

(2) Teftişe tabi kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve görevli
memurları ile çalışanları; müfettişlerin görevlendirildikleri konularda bilgi işlem sistemleri,
raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak,
elektronik, manyetik ve benzeri her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve gereçlerindeki bilgiler
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ve kayıtları ilk talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine yardımda bulunmak zorunda-
dırlar.

(3) Teftiş, denetim inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan kamu ve özel kurum ve ku-
ruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, mü-
fettişlere görevleri süresince temsil ve statüleri ile denetim hizmetlerinin özgün olarak yürü-
tülmesine uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tüm tedbirleri almak zorundadırlar.

(4) Teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme sırasında personele müfettişin
bilgisi dışında yıllık izin verilemez, daha önceden verilen yıllık izinler ise müfettişin talebi
üzerine durdurulabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yükselme, Kıdem, Mesleki Eğitim ve Müfettiş Güvencesi

Yükselme ve kıdem
MADDE 48- (1) Başmüfettişliğe yükselme; en az 10 yıl müfettişlik yapmış olanlar ara-

sından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı ve kıdem durumları de-
ğerlendirilmek suretiyle Başkanın önerisi ve Bakan onayı ile gerçekleştirilir. On yıllık sürenin
hesaplanmasına, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile aylıksız izinlerde geçen sü-
reler dâhil edilmez.

(2) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığı ile müfettişlikte, müfettişlik
sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli izinlerde geçirilen süredir. 

(3) Müfettişlik kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından yarışma sınavındaki mü-
fettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

(4) Aynı yarışma sınavı ile göreve başlayan müfettiş yardımcılarından birinci yeterlik
sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmak-
sızın sınava girmeyenlerin daha sonra yapılan yeterlik sınavıyla müfettişliğe atanmaları duru-
munda bunların kıdemleri, kendi dönemlerindeki müfettişlerden sonra gelir.

(5) Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler ara-
sındaki kıdem sırasının tespitinde başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için mü-
fettişlik kıdemi esas alınır.

(6) Başkan, Kurulun en kıdemlisidir. Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler,
döneminin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bun-
ların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

(7) Kurula, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca atanan-
lardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sü-
relerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Mesleki eğitim
MADDE 49- (1) Müfettişler, mesleki bilgi ve yeteneklerinin artırılması amacıyla eği-

time tabi tutulabilirler.
(2) Müfettişler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki

bilgilerini artırmak üzere 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Mesleki güvence
MADDE 50- (1) Müfettişler, görevlerini Bakan adına ve doğrudan Bakana karşı so-

rumlu olarak bağımsız bir şekilde yerine getirirler.
(2)  Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi,

ahlaki veya mesleki yetersizlikleri sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya yargı kararı ile
tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idari bir göreve atana-
mazlar.
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(3) Açık olan maddi ve hukuki durumun bilerek değiştirilmesi veya başka türlü göste-
rilmesi veya müfettişliğin ve etik ilkelerin gereklerine uyulmaksızın rapor düzenlenip zarara
yol açılması gibi haller hariç olmak üzere müfettişlerin düzenledikleri raporlardaki kanaat ve
teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamaları asıldır.

Yeniden atanma
MADDE 51- (1) Müfettiş unvanını kazandıktan sonra meslekten çeşitli sebeplerle ay-

rılanlar; gerekli nitelikleri yitirmemiş ve durumlarına uygun boş kadro olması halinde, müfet-
tişliğe yeniden atanabilirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Teftiş ve Denetim Türlerine İlişkin Esaslar

Genel teftiş ve düzenlilik denetimi
MADDE 52- (1) Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili kuruluşların ve bun-

ların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü iş ve işlemlerinin Bakanlığın amaç ve
politikaları ile ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesidir.

(2) Teftiş ve denetimlerde Başkanlıkça hazırlanan rehber ya da kılavuzlar kullanılır.
Teftiş ve denetimlerde suç unsuruna rastlanılmışsa konu Başkanlığa intikal ettirilir, alınacak
talimata göre hareket edilir. 

Rehberlik ve risk odaklı denetim
MADDE 53- (1) Mali, idari sistem ve kontrol mekanizmalarının risk, hata ve zayıflık-

larının belirlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması yoluyla sistemlerin geliş-
tirilmesi hedeflerine yönelik olarak mevzuata uygunluk, yönetim ve davranış standartları ko-
nularında yoğunlaşan denetim türüdür.

Bilgi teknolojileri denetimi
MADDE 54- (1) Denetlenen birimin yazılım ve donanım altyapılarının güvenliği ve

verimliliğinin denetlenmesidir.
İnceleme, soruşturma ve ön inceleme
MADDE 55- (1) Müfettişler tarafından bir konunun veya yürütülen iş ve işlemlerin

mevcut bilgi ve belgelere dayanarak gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun belirlenmesi
amacıyla mevzuat çerçevesinde inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucunda soruşturma açıl-
masını gerektirir bir sonucun ortaya çıkması halinde Başkanlık vasıtasıyla Bakanlık Makamın-
dan soruşturma yetkisi talep edilir.

(2) Müfettişler tarafından kamu görevlileri ve diğer ilgililerin ceza ve disiplin huku-
kundan doğan sorumluluklarının saptanması amacıyla soruşturma yürütülür.

(3) Müfettişler, Bakanlıkça görevlendirilmeleri halinde memurlar ve diğer kamu gö-
revlileri hakkında 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkında Kanun ile Meslekî Sorumluluk Kurulunca talep edilmesi halinde
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan so-
ruşturma usulüne tabi olanlar dışındaki sağlık meslek mensupları hakkında tıbbî işlem ve uy-
gulamaları nedeniyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek
18 inci maddesi gereğince ön inceleme yaparlar.

(4) Acil hallerde Başkanın yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere şifahi tali-
matına göre derhal teftiş, inceleme ve soruşturma görevine başlanır.

ONUNCU BÖLÜM
Raporlar

Raporların kapsamı
MADDE 56- (1) Raporlar, somut verilere dayanılarak objektif değerlendirmeleri içe-

recek şekilde hizmetin hukuka uygunluğu ile etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülüp yü-
rütülmediğinin tespiti, değerlendirilmesi ve önerileri kapsayacak biçimde düzenlenir.

(2) Raporların açık, anlaşılır, yazım kurallarına uygun olması gerekir.  
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(3) Müfettişler rapor düzenlerken Başkanlıkça belirlenen rapor şablonlarına uymak zo-
rundadırlar.

Rapor çeşitleri
MADDE 57- (1) Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;
a) Genel teftiş raporu,
b) İnceleme raporu,
c) Soruşturma raporu,
ç) Araştırma raporu,
d) Ön inceleme raporu,
düzenler.
(2) Başkanlık, birinci fıkrada belirtilenler dışında ihtiyaca göre rapor türleri belirlemeye

yetkilidir.
Genel teftiş raporu
MADDE 58- (1) Genel teftiş raporu; Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı ve ilgili

kuruluşların, Bakanlığın denetimine tabi kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş, işlem ve sü-
reçlerinin mevzuata uygunluğu ile kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağla-
mak ve Bakanlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yardımcı olmak için çözüm ve öneriler ge-
liştirmek amacıyla gerçekleştirilen teftiş faaliyeti sonucunda düzenlenen rapordur.

İnceleme raporu
MADDE 59- (1) İnceleme raporu; ihbar ve şikâyet üzerine yapılan inceleme sonucunda

soruşturmayı gerektirir hal bulunmadığı takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi
amacıyla düzenlenen rapordur. 

Soruşturma raporu
MADDE 60- (1) Soruşturma raporu; yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da per-

sonel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruştur-
malar sonucunda düzenlenen rapordur. 

Araştırma raporu
MADDE 61- (1) Araştırma raporu;
a) Mevzuatın ve verilen emirlerin uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların

düzeltilmesine ilişkin hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve önerilerin,
b) Bakanlıkça araştırma yaptırılan çeşitli konular hakkındaki öneri ve düşüncelerin,
c) Mesleki ve bilimsel çalışmaların sonuçlarının,
bildirilmesi amacıyla düzenlen rapordur.
Ön inceleme raporu
MADDE 62- (1) Ön inceleme raporu; 4483 sayılı Kanun ile 3359 sayılı Kanunun ek

18 inci maddesi hükümlerine göre soruşturma izni vermeye yetkili merci kararına esas olmak
üzere yapılan ön inceleme sonucunda düzenlenen rapordur.

Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılacak işlemler
MADDE 63- (1) Raporlar, işin tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde

Başkanlığa sunulur.
(2) Başkanlığa sunulan raporlar, mevzuata uygunluğu ile maddi hata ve usul eksikliği

içerip içermediği yönünden Başkan tarafından görevlendirilen müfettişlere incelettirildikten
sonra Bakan onayına sunulur.

(3) Raporun incelenmesi sonucunda tespit edilen eksikliklerin düzeltilmesi veya ta-
mamlatılması, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettiş, rapordaki yanlışlıkları düzeltmek
ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

(4) Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi veya müfettişin
görüş ve kanaatinde ısrar etmesi sonucunda görüş birliğine varılamaması halinde konu Baş-
kanlık tarafından başka müfettiş veya müfettişlere yeniden inceletilir ya da müfettişin görüş
ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir onay hazırlanır ve Bakana sunulur.
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Rapor sonuçlarının bildirimi ve takibi
MADDE 64- (1) Bu Yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen hallerde gereği için Bakanlık

birimlerine gönderilen raporlara istinaden yapılan işlemlerin sonucu ya da yapılmakta olan iş-
lemlerin safahatı hakkında ilgili birimler tarafından Başkanlığa bilgi verilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Müfettiş kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar
MADDE 65- (1) Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür ile Bakan ve Başkan

tarafından imzalanmış kimlik ve yetki belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişin görev ve
yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

(2) Müfettişlere nitelikli elektronik sertifika, dizüstü bilgisayar, çanta gibi mesleki araç
ve demirbaşlar ihtiyaca göre Başkanlıkça sağlanır. Kullanıcılar bu araç ve gereçleri itinalı kul-
lanmakla yükümlüdürler.

(3) Müfettişin emeklilik, istifa, aylıksız izin gibi nedenlerle görevinden ayrılması hal-
lerinde müfettiş kimlik belgesi, mühür ve demirbaşlar Başkanlığa iade edilir.  

Haberleşme ve izin kullanılması
MADDE 66- (1) Müfettişler, görevle ilgili hareket ve varışlarını elektronik ortamda

veya yazı ile Başkanlığa bildirirler.
(2) Müfettişler; teftiş, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma ve ön inceleme görev-

lerini tamamladıklarında Başkanlığı bilgilendirmek suretiyle görev mahallinden ayrılırlar.
(3) Müfettişler izne başlayış ve bitiş tarihlerini Başkanlığa bildirirler.
(4) Müfettişlerin görevde iken izin kullanmamaları esastır. Ancak zorunlu durumlarda

Başkanlığın uygun görmesiyle izin kullanabilirler. 
Başkanlığa bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 67- (1) Bakanlık merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşları, mevzuata

ilişkin alt düzenleyici işlemlerini içeren idari düzenlemeleri ile Resmî Gazete’de yayımlanma-
yan yönetmelikleri bilgi için Başkanlığa göndermekle yükümlüdürler.

Başkanlığın alt düzenleyici işlemleri
MADDE 68- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Başkanlık ta-

rafından alt düzenleyici işlemlerle düzenlenir. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 69- (1) 3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık

Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut müfettiş yardımcılarının müfettişliğe atanmaları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Sağlık Bakanlığı müfettiş

yardımcısı kadrolarında bulunanların yetiştirilmesi, yeterlik sınav konuları ve müfettiş kadro-
larına atanmaları, kazanılmış hakları saklı kalmak üzere bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Müfettişlik kıdemine ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta görevli mü-

fettiş ve başmüfettişlerin müfettişlik kıdeminin tespitinde, daha önce çalıştığı kurumlarda mes-
leğe müfettiş yardımcılığı/stajyer kontrolör/sağlık denetçi yardımcısı sınavı ile girip bilâhare
müfettiş/kontrolör/sağlık denetçisi yeterlik sınavında başarı göstermiş olanların, bu kurumlarda
geçirdikleri süreler de dikkate alınır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Bakanlıkta başmüfettiş olarak görev yapanların
kıdem sıralamasının tespitinde müfettişlik ve başmüfettişlikte geçen toplam süreler esas alınır.

Yürürlük
MADDE 70- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 71- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Kısa mesaj aracılığıyla kurulan ve eş zamanlı olarak tamamen ifa edilen abonelik
içermeyen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile 23/6/1983 tarihli ve 2860 sayılı
Yardım Toplama Kanunu kapsamındaki bağışlar ve kamu kurumlarınca sunulan katma değerli
elektronik haberleşme hizmetleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer
alan “sağlayıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi ve aynı fık-
raya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“i) Aracı hizmet sağlayıcı: Oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak
veya kullandırmak suretiyle satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık
eden gerçek veya tüzel kişiyi,

j) Platform: Kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik plat-
formu hariç olmak üzere, aracı hizmet sağlayıcının mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık et-
mek üzere oluşturduğu sistemi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (f) ve
(g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “sağlayı-
cıya” ibaresi “sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının adı veya unvanı, MERSİS numarası
veya vergi kimlik numarası,

c) Tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat
kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı
veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi
için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,”

“f) Ödeme, ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya
ifa süresi, teslimat ve ifaya ilişkin diğer bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı
veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü, sa-
tıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi ile malın bu taşıyıcıyla iadesi halinde teslim
masrafını geçmemek üzere iade masraf tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin
dışında bir taşıyıcıyla iadesi halinde ise iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bil-
giler,”

“(7) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı
ön bilgilendirmenin yapılmasından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, birinci fıkrada belirlenen
zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcı sorum-
ludur.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer

alan “yazılı olarak” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya kalıcı veri saklayıcısı ile” ibareleri

ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mesafeli sözleşmenin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcı

bu maddede düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte

müteselsilen sorumludur. Veri girişinin satıcı veya sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlar hariç

olmak üzere, bu maddede belirtilen bilgilendirmelerde bulunulması zorunlu hususlardaki

eksikliklerden ise aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlayıcı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlayıcı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağla-

yıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “satıcı

veya sağlayıcıya” ibaresi “satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcıya” şeklinde değiştirilmiş,

aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketi-

cinin EK’te yer alan formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform

üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine

ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorunda-

dır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede be-

lirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye tes-

lim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. An-

cak tüketicinin malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz

konusu yükümlülük malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlar. Platform üzerinden kurulan

ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, teslim sonrası

bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere bu fıkrada belirtilen ödemelerin tüketiciye

iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Malın tesliminden önce cayma hakkının kullanılması durumunda satıcı ile platform

üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağ-

layıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on

dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm

ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

(3) Hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılması durumunda sağ-

layıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde

aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı ta-

rihten itibaren on dört gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
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(4) Satıcı veya sağlayıcı, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tüm geri ödeme-

leri, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere tüketicinin satın alırken kul-

landığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük

getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde

satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde, mal veya hizmetin tüketiciye teslim

veya ifası sonrası bedelin satıcıya veya sağlayıcıya aktarıldığı durumlar hariç olmak üzere,

aracı hizmet sağlayıcı bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden satıcı veya sağlayıcı ile birlikte

müteselsilen sorumludur. Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda, 23/2/2006 ta-

rihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamındaki kart çıkaran kuru-

luşlar; satıcı, sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı tarafından aktarılan tutarı, kendilerine ulaş-

masını takiben kart hamilinin kullanılabilir limitine tek seferde ilave etmekle yükümlüdür.

(5) Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgi

ile bu taşıyıcıyla malın iadesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere belirlenen iade masraf

tutarına ve hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında bir taşıyıcı ile malın iadesi ha-

linde iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkra-

sının (g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi durumunda, söz konusu masraf

satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanır. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının,

tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep

etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Platform

üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise bu bilgilere 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(g) bendi kapsamında ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin

bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu

masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.

(6) Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin

cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal

ulaştırmakla yükümlüdür.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri

MADDE 12/A- (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli söz-

leşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda be-

lirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli

bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır:

a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim.

b) Sözleşmenin feshine dair bildirim.

c) Bedel iadesi talebi.

ç) Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi.

d) Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen talep ve bildirimleri, satıcı veya

sağlayıcıya derhal iletmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ön bilgilendirmenin

yapıldığının ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.
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(4) Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, 5 inci maddede

belirlenen ön bilgilendirmede bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden aracı hizmet

sağlayıcı sorumludur.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı tüketicinin sa-

tıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve

istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden so-

rumludur.

(6) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile yaptığı aracılık hizmetine ilişkin

sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcının Kanunun 48 inci maddesine

ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasına sebep olduğu her bir tüketici işleminden

sorumludur.

(7) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı;

a) Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması

durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itiba-

ren,

b) Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma

bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına ko-

nu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin ha-

ricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,

c) Tüketicinin 16 ncı maddede belirtilen sözleşmeyi fesih hakkını kullanması durumun-

da fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

on dört gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüke-

ticiye iadesinden, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kam-

panyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşme-

lerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya

da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

(9) Satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanı-

tımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu

olmasından ve ispatından aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on”

ibaresinden sonra gelmek üzere “dört” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile

iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını

karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8 inci maddesi kap-

samında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Tü-

keticinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile

teslimat masraflarından mahsup edilebilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde yan sözleşmeye aracılık edilmesi halinde

bu bildirimin yapılmasından aracı hizmet sağlayıcı da sorumludur.”
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MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu

olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleş-

meler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara iliş-

kin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya

montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleş-

meler.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren ta-

ahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Tüketicinin isteği veya kişisel ih-

tiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu

süre her halükarda otuz günü geçemez.”

“(4) Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı

hallerde satıcı veya sağlayıcının ve satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı

hizmet sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak

veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere

tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi

zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsız-

laşması olarak kabul edilmez.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sağ-

layıcı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde

satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklen-

miştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı satıcı veya sağ-

layıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları üç yıl boyunca tutmak ve istenilmesi halinde bu bil-

gileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Ba-

kanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Bu Yönetmeliğin;

a) 9 uncu maddesi ile değiştirilen 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesi

1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise 1/10/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME 

ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 48/A MADDESİNE

GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Gü-

venlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanu-

nun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü madde-

sinin ikinci fıkrasında yer alan “en az” ibaresi “en fazla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden yapılan tecil ve

taksitlendirme işlemlerinde kullanılan yetkiler, aynı Kanunun 48/A maddesine istinaden yapılan

tecil ve taksitlendirme işlemlerinde de geçerlidir.

(2) Söz konusu yetkilerin kullanılmasında borçlunun, tahsilatla görevli o ünitece takip

edilen tüm işyerlerinden kaynaklanan borçları, borç türü bazında ayrı ayrı değerlendirilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVALİMANLARI/HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 

(SHY-22)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havali-

manları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nin 11 inci maddesinin birinci fık-

rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir ter-

minali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş

taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Bakan-

lıktan onay alınması kaydıyla yapılabilir. Ancak ilgili mevzuatına göre yetkilendirilen ve ha-

valimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sı-

nırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu Yönetmelik gerekliliklerinin dışın-

dadır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer

alan “14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca kiralama yapılmış ise, bu kirala-

malara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri dışındaki kira sözleşmelerinin noter onaylı ör-

nekleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
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Bahçeşehir Üniversitesinden:
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/11/2019 tarihli ve 30958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Bahçe-

şehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesine

aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Öğrenciler, ilk 3 sene içerisinde kredi/AKTS gereksinimlerine göre tamamlaya-

madıkları dönemlik derslerinden (zorunlu veya seçmeli), yalnızca online olanlarını intörnlük

dönemine kadar Faz II (Sınıf IV-V) klinik mesleki uygulama eğitim döneminde de alabilirler.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Alan içi seçmeli derslerin sonuçlarına yapılan itirazlar dönem koordinatörü veya

seçmeli ders sorumlu öğretim üyesi tarafından sonuçlandırılır ve Dekanlık tarafından ilan edi-

lir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             23 Ağustos 2022 – Sayı : 31932



TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 188)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, güneş paneli cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini

gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3- (1) Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

menşeli olmayan, 8541.43.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın

serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

(2) Ancak;

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen,

b) 4458 sayılı Kanunun 135  ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Böl-

gesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük ida-

resinden gerçekleştirilebilir. 

(3) Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede

imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen bu Tebliğ kapsamı eşyanın

serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlük-

lerinden gerçekleştirilebilir.

Yetki

MADDE 4- (1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulan-

ması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

23 Ağustos 2022 – Sayı : 31932                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9809 

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

 
 9810 
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Hatay 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9769 

—— • —— 
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9885 
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Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9859 
 

—— • —— 
 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9848 
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Altınözü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9925 

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

 
 9828 

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

 
 8836 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

477 ADET TİYATRO SALONU KOLÇAKLI SEYİRCİ KOLTUĞU SATIN 

ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 477 

adet tiyatro salonu kolçaklı seyirci koltuğu, Ofisimiz Tip Ticari Şartnamesi ve ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun şekilde, ihtiyaç sahibi kurumca gösterilecek yere 

teslim edilmek kaydıyla, 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 II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik özellikler dokümanı 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, şartname bedelini (130.-TL) 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 Ticari Şartnamenin 5’inci maddesine göre hazırlanacak ve iç içe konulmuş iki 

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

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

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

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

3) Teklifler 01.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

6) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

    9961/1-1 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2022 – Sayı : 31932 

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Amasya Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Amasya merkez Hızırpaşa , Kirazlıdere, İhsaniye,Koza 

mahallelerinde Belediyemiz adına kayıtlı aşağıda mahalle, ada, parsel, m2’si, cinsi/niteliği ve imar 
durumları belirtilen gayrimenkuller ile Amasya merkez Gümüşlü mahallesi ada 1309, parsel 1’de 
Belediyemiz adına kayıtlı 556,00 m2 miktarındaki gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş 
aşağıda bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, işyeri m2’si ve cinsi/niteliği belirtilen 
Dükkanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satışı 
yapılacaktır. 

2-Aşağıdaki Gayrimenkullerin; 

Mahallesi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği İmar Durumu 

Hızırpaşa 2040/11 235,51 Arsa BL-4 Kat 

Hızırpaşa 2040/12 62,43 Arsa BL-4 Kat 

Kirazlıdere 1208/23 366,44 Arsa A-4 Kat 

Kirazlıdere 1439/5 1355,71 Arsa A-4 Kat 

İhsaniye 1842/6 263,75 Arsa B-3 

Koza 971/9 13.597,21 Arsa 
Yençok 4 kat 

E:1.20 

Gümüşlü Mahallesi ada 1309 parsel 1 üzerinde bulunan Dükkanların: 

Sıra no 
Bulunduğu 

 Kat 
Bağ. Böl. 

No 
Arsa Payı 

Yüzölçümü
(m2) 

Bağ. Bölüm 
m2'si 

Niteliği 

1 Zemin kat 3 340/2400 556,00 80.00 m2 Ranza Katlı Dükkan 

2 Zemin kat 5 340/2400 556,00 46.00 m2 Dükkan 

3 Zemin kat 6 340/2400 556,00 45.00 m2 Dükkan 

4 Zemin kat 7 299/2400 556,00 48.00 m2 Dükkan 

3- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden mesai 
saatleri içerisinde ücretsiz görülür ve temin edilir. 

Ayrıca şartname Belediyemiz amasya@amasya.bel.tr Internet adresinde görülebilinir. 
4- AÇIK ARTIRMA İHALESİ:  
Belediye Adına kayıtlı Arsalar; 

Mahallesi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Niteliği İhale Günü İhale Saati 

Hızırpaşa 2040/11 235,51 Arsa 20.09.2022 13:30 

Hızırpaşa 2040/12 62,43 Arsa 20.09.2022 13:45 

Kirazlıdere 1208/23 366,44 Arsa 20.09.2022 14:00 

Kirazlıdere 1439/5 1355,71 Arsa 20.09.2022 14:15 

İhsaniye 1842/6 263,75 Arsa 20.09.2022 14:30 

Koza 971/9 13.597,21 Arsa 20.09.2022 14:45 

Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların: 

Bulunduğu Kat 
Bağımsız 
Bölüm No 

Arsa Payı 
Bağımsız Böl. 

m2 si 
İhale Günü İhale Saati 

Zemin Kat 3 Nolu 340/2400 80,00 m2 20.09.2022 15:00 

Zemin Kat 5 Nolu 340/2400 46,00 m2 20.09.2022 15:15 

Zemin Kat 6 Nolu 340/2400 45,00 m2 20.09.2022 15:30 

Zemin Kat 7 Nolu 299/2400 48,00 m2 20.09.2022 15:45 

İhale Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda 
yapılacaktır. 
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5- İhaleye girebilmek için isteklilerin aşağıda tahmin edilen tahmini bedel üzerinden 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesi uyarınca her gayrimenkul için en az % 3 tutarında 
geçici teminatı ve diğer evrakları ihale günü olan 20.09.2022 tarihinde ilk ihale saatine kadar saat 
13:30 da yatırılması ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. İhaleye 
katılmak isteyen iştirakçiler evrakları tam olması halinde ihaleye iştirak edebilir. Kesin teminat 
ihale bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 54.maddesindeki orana göre tespit 
edilir. Kesin teminat borç bitene kadar iade edilemez.  

Satılacak olan Dükkânların bulunduğu kat, bağımsız bölüm no, arsa payı, cinsi/niteliği ve 
arsaların mahalle, ada, parsel, m2’si tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Mahallesi Ada/Parsel 
Yüzölçümü 

(m2) 
İmar 

Durumu 
Tahmini Bedel 

(TL) 
Geçici Teminat 

(TL) 
Hızırpaşa 2040/11 235,51 BL-4 Kat 400.367,00 12.020,00 
Hızırpaşa 2040/12 62,43 BL-4 Kat 106.131,00 3.190,00 

Kirazlıdere 1208/23 366,44 A-4 Kat 622.948,00 18.688,00 
Kirazlıdere 1439/5 1355,71 A-4 Kat 2.440,278,00 73.210,00 

İhsaniye 1842/6 263,75 B-3 369.250,00 11.080,00 

Koza 971/9 13.597,21 
Yençok 4 
kat E:1.20 

28.010.252,60 840.310,00 

Gümüşlü Mahallesi 1309 ada 1 parselde kayıtlı Dükkânların: 

Bulunduğu Kat 
Bağımsız 
Bölüm No 

Arsa Payı 
Bağımsız Böl. 

m2 si 
Tahmini Bedel 

(TL) 
Geçici Teminat

(TL) 
Zemin Kat 3 Nolu 340/2400 80,00 m2 4.800.000,00 114.000,00 
Zemin Kat 5 Nolu 340/2400 46,00 m2 2.300.000,00 69.000,00 
Zemin Kat 6 Nolu 340/2400 45,00 m2 2.250.000,00 67.500,00 
Zemin Kat 7 Nolu 299/2400 48,00 m2 2.400.000,00 72.000,00 

Gayrimenkul satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden 
itibaren (Tebliğ günü dahil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin (KDV DAHİL) % 50'sini peşin 
olarak Belediyemize yatıracaklardır. Peşinatı zamanında yatırmayanlar hiçbir hak talep 
edemezler. Geçici teminatları irad kaydedilir. Bedelin geri kalan kısmı yukarıda belirtilen % 50 
peşinatın son yatırma gününden itibaren 30. günde başlamak üzere 3 eşit taksitte her ay 
Belediyemiz Gelir Müdürlüğünün Tahsilat servisine yatıracaklardır. Taksitler süresinde 
ödenmediği takdirde her ay için % 4 gecikme bedeli uygulanır. 

6- İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6 maddelerdeki yazılı 
şartları taşımaları gerekir. Ayrıca; 

 a-Gerçek Kişi İse; 
 -Kanuni İkametgah, 
 -Geçici Teminat, 
 -Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 
 -Vekaleten gireceklerin Noterden düzenlenmiş Vekaletname örneği,  
b-Tüzel Kişi İse 
 -Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan) 
 -Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
 -Geçici Teminat 
7- İhaleye katılacaklar satışı yapılacak gayrimenkuller için ayrı ayrı teklif vermesi 

gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanlar geçici teminatlarını geri alabilirler. Geçici Teminatları 
yeterli miktarda ise diğer gayrimenkullerin ihalesine katılıp, pey sürebilirler.  

 9727/1-1 
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18.00 TON YAŞ PANCAR POSASININ PAKETLENMESİ HİZMET ALIMI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

 
 9883/1-1 
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KİPTAŞ SULAR VADİSİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETME 
VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’den: 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.04.2006 tarih ve 611 sayılı Meclis Kararı ile; ticari 

işletme vasfındaki alanlar 30 yıl süreyle işletme ve işlettirilmesi hakkı 5216 sayılı Kanunun 26. 
maddesi gereğince KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ ye tahsis 
edilmiş olup işbu alan içerisinde kalan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi Ali Soylu 
Cad. No: 5/1 Sular Vadisi 2. Bölge (64 Pafta 3324 ile 3532 parseller ve 4 ile 5. Etap arasında 
kalan) adresinde bulunan  “Ticari İşletme Vasfındaki”  taşınmazın, restoran ve/veya kafeterya 
olarak 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım 
San. ve Tic. A.Ş. / Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu/İSTANBUL 
adresindeki B-1. Kat Konferans Salonunda, 13/09/2022 Salı günü saat 11:00’de 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 37. 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı Teklif ihale usulüne göre 
kiraya verilecektir. 

Muhammen bedel:  
aylık 36.750,00 TL (OtuzAltıBinYediYüzElli Türk Lirası) + KDV  
yıllık 441.000,00 TL (DörtYüzKırkBirBin Türk Lirası)+ KDV’dir. 
İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 
İhaleye aşağıdaki şartlara haiz olan yalnızca yerli İstekliler katılabilirler: 
1.İkametgâh ve Nüfus Cüzdanı Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge 

ve nüfus cüzdanı sureti. 
2.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 
3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve 

Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 
b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, 

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (3.a.)  ve (3.b.) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

4.Adli Sicil Belgesi: 
a)Gerçek kişi, İstekli adına vekâleten katılacaklar için Cumhuriyet Savcılığından veya           

e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi, 
b)Tüzel kişi olması halinde yetkili kişi ve ortakların sabıka kaydı olmadığına dair 

Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil 
Belgesi, 

5.İmza Sirküleri: 
a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (5.a.) veya (5.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
6.Vekâletname: 
İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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7.Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: 

a)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

b)Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

8. Vergi Borcu Yoktur Belgesi: Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, 

ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

9.Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Belgesi: 

SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 

10.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 

İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.2. maddesinde yer alan 

yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname, 

11.Teklif Mektubu: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun, 

12.Geçici Teminat: 

Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. 

Geçici Teminat bedeli 13.230,00 TL (OnÜçBinİkiYüzOtuz Türk Lirası)’ndan az olamaz. 

13.İhale dosyasının KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 

Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’nden satın alındığına dair belge, 

İhale dokumanı satış bedeli: 1.000,00 TL (BinTürkLirasıdır.) ‘dir. 

14.İdare’ye kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına 

ve/veya haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi getirmek 

zorundadır. İhaleye katılacak olanlar, İdare’nin Muhasebe ve Finans Müdürlüğünden “Borcu 

Yoktur Belgesi” alacaklardır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar. 

15.Herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle İdare tarafından ve/veya İdareye karşı şikayet, icra, 

dava ve sair idari, hukuki ve cezai yasal yollara başvurulmamış olması gerekmektedir. 

16.Güncel İSO 10002 ve İSO 22000 belgelerine sahip olmak. 

17.Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, 

istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu 

Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’ne teslim 

alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

18.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. 

19.Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 

20.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9825/1-1 
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KİPTAŞ SULAR VADİSİ PROJESİ KAPSAMINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETME 

VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’den: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.04.2006 tarih ve 611 sayılı Meclis Kararı ile; ticari 

işletme vasfındaki alanlar 30 yıl süreyle işletme ve işlettirilmesi hakkı 5216 sayılı Kanunun 26. 

maddesi gereğince KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ ye tahsis 

edilmiş olup işbu alan içerisinde kalan İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başak Mahallesi, Mevlana 

Celaleddin Rumi Caddesi, No: 9/2 Sular Vadisi 3. Bölge (64 Pafta 3324 ile 3532 parseller ve 4 ile 

5. Etap arasında kalan) adresinde bulunan “Ticari İşletme Vasfındaki”  taşınmazın, restoran 

ve/veya kafeterya olarak 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işi, KİPTAŞ İstanbul Konut İmar 

Plan Turizm Ulaşım San. ve Tic. A.Ş. / Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 

Zeytinburnu/İSTANBUL adresindeki B-1. Kat Konferans Salonunda, 13/09/2022 Salı günü saat 

14:30’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. 43. ve devamı maddelerine göre Kapalı Teklif 

ihale usulüne göre kiraya verilecektir. 

Muhammen bedel: 

aylık 60.000,00 TL (AltmışBin Türk Lirası) + KDV  

yıllık 720.000,00 TL (YediYüzYirmiBin Türk Lirası)+ KDV’dir. 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 

İhaleye aşağıdaki şartlara haiz olan yalnızca yerli İstekliler katılabilirler: 

1.İkametgâh ve Nüfus Cüzdanı Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge 

ve nüfus cüzdanı sureti. 

2.Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

3.Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve 

Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, 

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (3.a.)  ve (3.b.) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

4.Adli Sicil Belgesi: 

a)Gerçek kişi, İstekli adına vekâleten katılacaklar için Cumhuriyet Savcılığından veya      

e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Belgesi, 

b)Tüzel kişi olması halinde yetkili kişi ve ortakların sabıka kaydı olmadığına dair 

Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil 

Belgesi, 

5.İmza Sirküleri: 

a)Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

b)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (5.a.) veya (5.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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6.Vekâletname: 

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: 

a)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

b)Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye 

sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak 

olabilir. 

8.Vergi Borcu Yoktur Belgesi: 

Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

9.Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur Belgesi: 

SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan 

tarihinden sonra alınmış belge, 

10.Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 

İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 2. maddesinde yer alan 

yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname, 

11. Teklif Mektubu: 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun, 

12.Geçici Teminat: 

Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler. 

Geçici Teminat bedeli 21.600,00 TL (YirmiBirBinAltıYüz Türk Lirası)’ndan az olamaz. 

13.İhale dosyası satın alındığına dair belge, 

14.İdare’ye kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmadığına 

ve/veya haklarında tahsil davası açılmamış olduğuna dair borcu yoktur belgesi getirmek 

zorundadır. İhaleye katılacak olanlar, İdare’nin Muhasebe ve Finans Müdürlüğünden “Borcu 

Yoktur Belgesi” alacaklardır. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar. 

15.Herhangi bir uyuşmazlık nedeniyle İdare tarafından ve/veya İdareye karşı şikayet, icra, 

dava ve sair idari, hukuki ve cezai yasal yollara başvurulmamış olması gerekmektedir. 

16.Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, 

istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak 

hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar KİPTAŞ Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu 

Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu / İSTANBUL adresindeki Satın Alma Şefliği’ne teslim 

alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

17.Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması şarttır. 

18.Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır. 

19.İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 

 9826/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kayseri İli Kocasinan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı 

inşaat yapım ihalesidir. 

 

MEVKİİ ADA PARSEL 

TOPLAM 

KONUT 

SAYISI 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

(%3) 

KESİN 

TEMİNAT 

(%6) 

İHALE 

TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

UĞUR EVLER 

MAH. 
15937 1 47 46.101.125 TL 1.383.033,75 TL 2.766.067,5 TL 06.09.2022 14:30 

 

Madde 2- İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat 

karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak 

edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 06.09.2022 SALI günü, Saat 

14.00’e kadar Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Kentsel 

Tasarım Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan 

başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Kentsel 

Tasarım Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 

için İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beş yüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Kentsel Tasarım 

Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 

makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 

tabloda 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 Gevher Nesibe Şubesi, (TR 9000 0100 2274 3243 3609 5239) İban numaralı 

Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile 

yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı İnşaat 

Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşmedeki ilgili maddelere göre, pay cetvelinde gösterilmiş 

olan daireler tapu devir tablosunda belirtilen imalat sıralaması tamamlandıkça tapu devirleri 

yapılacaktır. 
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Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 

7.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 

7.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 

7.3-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 

7.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 

7.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 

7.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya banka hesabına yatırıldığına dair makbuz 

veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunun aslı 

olacaktır. 

7.7-) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 

gerekmektedir. 

7.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 

7.9-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından ya da esnaf ve 

sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge. 

7.10-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri 

7.11-) Muhammen bedelin % 10 undan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 

olan 3B sınıfı son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 

veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili 

Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar 

müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli 

sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur. İş bitirme tutarları iş bu 

ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir. 

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 

karşılığı konut yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 

verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 

teklifi tespit etmekte serbesttir. 9738/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İzmir İli Güzelbahçe Belediye Başkanlığından: 

İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1860 Ada 4 Parselde 

Bulunan Taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapılması İşi İhale Edilecektir. 

1) İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 1860 Ada 4 Parselde 

Bulunan Taşınmazın (2.025,09 m2); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 / A maddesine göre 

kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılması işidir. 

2) İHALE; YALI MAHALLESİ, İSTİKBAL CADDESİ NO: 51 GÜZELBAHÇE – 

İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İÇİNDEKİ TUNCEL 

KURTİZ KONFERANS SALONUNDA 06 EYLÜL 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00 DE, 2886 

SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35 / A MADDESİNE GÖRE KAPALI TEKLİF 

USULÜ İLE YAPILACAKTIR. 

3) İhalenin Muammen bedeli: 30.116.030,25 TL (otuz milyon yüz on altı bin otuz lira 

yirmi beş kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin en az % 3 ü oranında 

903.480,91 TL (dokuz yüz üç bin dört yüz seksen lira doksan bir kuruş) geçici teminat 

vereceklerdir.  

4) İhaleyi Kazanacak Firmanın Belirlenmesi  

4.1- İstekliler, uygulama projeleri ile ilgili herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. 

4.2- İstekliler, yapı denetim ve fenni mesuliyet ile ilgili herhangi bir bedel 

ödemeyeceklerdir. 

4.3- İstekliler, inşaat yapımı ile ilgili herhangi bir ruhsat harcı, yol bedeli vb. bedel 

ödemeyeceklerdir. 

4.4- Kat karşılığı yapım işi, A ve B blok olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır.  

 

MÜTEAHHİTE VERİLECEK DAİRELER 

A - 1 (3+1) 133,14 M2 

A - 10 (3+1) 142,15 M2 

B - 1 (2+1) 105,76 M2 

B - 2 (2+1) 101,66 M2 

B - 4 (2+1) 111,95 M2 

B - 5 (2+1) 101,66 M2 

B - 6 (2+1) 106,90 M2 

B - 8 (2+1) 111,75 M2 

B - 9 (2+1) 119,05 M2 

TOPLAM ALAN = 1.034,02 M2 
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İDAREYE VERİLECEK DAİRELER 

A - 3 (3+1) 149,74 M2 

A - 7 (3+1) 130,71 M2 

A - 4 (2+1) 116,47 M2 

A - 5 (2+1) 113,21 M2 

A - 6 (2+1) 111,75 M2 

A - 8 (2+1) 113,21 M2 

A - 9 (2+1) 111,75 M2 

B - 3 (2+1) 114,62 M2 

B - 7 (2+1) 113,46 M2 

TOPLAM ALAN = 1.074,92 M2 

 
ORTAK DAİRE 

A - 2 (2+1) 106,47 M2 

A - 2 (2+1) ORTAK DAİRE OLACAKTIR. İŞİN GEÇİCİ KABULU YAPILDIKTAN 
SONRA EN GEÇ 1 AY İÇİNDE, İDARE TARAFINDAN ENCÜMEN İHALESİ İLE SATIŞI 
YAPILACAKTIR. SATIŞ BEDELİ İDARE HESABINA YATTIKTAN SONRA EN GEÇ 2 İŞ 
GÜNÜ İÇİNDE SATIŞ BEDELİNİN % 50 Sİ MÜTEAHHİT HESABINA YATIRILACAKTIR. 

İhalede istekliler, İDAREYE VERİLECEK DAİRELERE İLAVE OLARAK 50.000,00 
TL den başlamak üzere açık arttırma sonucunda yapacakları ödeme teklifleri, ihalenin sonucunu 
ve üzerinde ihale kalan istekliyi belirleyecektir.  

5) İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur. 

Gerçek Kişiler için; 
a) Kimlik Belgesi Fotokopisi 
b) Kanuni Yerleşim Yeri Belgesi    
c) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri,   
d) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi   
e) Sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli 

Sicil Belgesi   
f) Noter tasdikli imza beyannamesi  
g) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname, imza beyannamesi, kimlik belgesi 

fotokopisi ile sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten alınmış 
Adli Sicil Belgesi   

h) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal 
güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge   

ı) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname   
i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz   
j) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)   
k) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g – h – ı bentlerinde 

istenilen evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”   
l) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi 
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m) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m² 
veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim 
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi 
gerekmektedir. Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birisi veya birileri istenen şartları 
sağlayabilir. 

Tüzel Kişiler için;  
a) Tebligat İçin Adres Beyanı, İletişim Bilgileri, Vergi Kimlik Numarası   
b) İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Belgesi   
c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri   
d) İhaleye girmeye yetkili olan, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı, 

imza sirküleri ve/veya vekaletnameleri ile kimlik belgesi fotokopisi  
e) Tüzel kişiliğin ortaklarının her biri için, sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi   
f) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vergi dairesinden ve sosyal 

güvenlik kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belge   
g) 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname  
h) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz   
ı) Geçici teminat olarak verilen belge (teminat mektubu, makbuz vb.)    
i) Ortak girişimler için ise her bir ortak için, a – b – c – d – e – f – g bentlerinde istenilen 

evraklar ile noter onaylı “İş ortaklığı sözleşmesi veya beyannamesi”   
j) Her bir ortak için, Sabıka kaydı olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-Devletten alınmış Adli Sicil Belgesi 
k) Son 10 yılda benzer işlerden yapmış oldukları, tek sözleşmeye bağlı en az 3.000,00 m² 

veya ayrı ayrı sözleşmeler ile en az 5.000,00 m² konut veya işyeri inşaatını bitirmiş ve teslim 
etmiş olması ve bu işlere ait İş Bitirme Belgesi ve / veya yapı kullanma izin belgesi vermesi 
gerekmektedir. Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birisi veya birileri istenen şartları 
sağlayabilir 

6) İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, İHALE ZARFLARINI 06 
EYLÜL 2022 TARİH SAAT 14:30 A KADAR, ATATÜRK MAHALLESİ, KAZIM DİRİK 
CADDESİ NO: 46 GÜZELBAHÇE / İZMİR ADRESİNDE BULUNAN, GÜZELBAHÇE 
BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE VERECEKLERDİR. 

7) İhale zarfına belge asılları koyulacaktır. İstekliler isterlerse, ihale öncesinde, belge 
asıllarını göstermek kaydıyla, idarece aslı görülmüştür kaşeli belgeleri koyabilirler. (idarece aslı 
gibidir işlemi yapılır.)  

8) İhale doküman bedeli 500,00 TL (beş yüz lira) dır. Doküman bedeli, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İstekliler, makbuz ile birlikte, Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne gelerek, ihale dokümanını CD formatında tutanakla teslim alacaklardır. 

9) İhale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ve Güzelbahçe Belediyesi resmi 
internet sitesinde ücretsiz olarak görülebilir. 

10) İstekliler, CD ile birlikte aldıkları dizi pusulasına göre, ihale dokümanını kontrol 
edeceklerdir. CD içinde bir sorun olması durumunda derhal idareye bilgi verecek ve idare gereken 
düzeltmeyi yapacaktır 

11) İstekliler, ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 
alan koşul ve kuralları,  istekli sıfatıyla tamamen kabul etmiş sayılır 

12) Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme 
yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 

13) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.  
    9808/1-1 
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KÜSPE KANTAR TESELLÜM HİZMETİ ALIMI 
İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Küspe Kantar Tesellüm Hizmeti ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2022/823320 
1- İdarenin 
a) Adı ve adresi : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şeker Evleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya döneminde Şirketimiz 

tarafından sözleşmeli olarak üretimi yapılan şeker 
pancarından elde edilen yaş pancar posasının 1000 
Kg’ lık Makinalarda paketlenmiş olan küspenin; 
tesellümü; yırtık, patlak ve satışa uygun olmayan 
paket küspelerin belirlenip iade edilmesi, stok 
sayımının yapılması (kontrol, tartımı, istiflenip 
araçlara yüklenmesinin sağlanması vs.) ve çiftçiye 
istihkak yaş pancar posasının, tevzi ve teslim 
işlemlerinin ve pancar kuyruğu satışı ve teslimi 
işlerinin 12 personel ile tahmini 125 gün süreyle 
yapılmasıdır. 

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Burdur Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş tarih aralığı tahmini 

26.09.2022 – 28.01.2023 (125 gün)‘ dür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 07/09/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30 
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 07/09/2022 Çarşamba Günü Saat 10:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (07/09/2022 Çarşamba Günü) 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. 
 9713/1-1 
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6 KALEM MUHTELİF RAMBLE VE KAFES TELİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6 Kalem Muhtelif Ramble ve Kafes Teli Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 
Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

(Satınalma Dairesi Başkanlığı) 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 75 - 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
    ve Satın Alınabileceği Yer : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak 
No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 
Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 
No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 
a) Dosya No : 2217047 
b) IKN : 2022/828630 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 6 Kalem muhtelif ramble ve kafes teli temini 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : İlgili müessesesi ambarlarıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 
tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Teslim süresi 45 (Kırkbeş) takvim günüdür. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 03.10.2022 Pazartesi – Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) 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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. 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, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

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, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler: 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

6.1. Baklava örgülü kafes teli için TS EN 10223-6 Standardına Uygunluk Belgesi 

vereceklerdir. 

6.1.1. Firmalar ramble teli ve baklava örgülü kafes teli için TS EN ISO 9001:2015 Kalite 

Yönetim Sistemi Sertifikası ve tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

6.1.2. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır. Yerli malı 

teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz 

10- 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. 

11- Fiyat avantajı uygulanması: 

- Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

13- İhale dokümanının görülmesi ve temini: TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent 

Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. 

Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 250,00TL. karşılığı aynı adreslerden 

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

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 9874/1-1 
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SEYYAR FLANŞLI BORU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Seyyar flanşlı boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” ihale edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 
a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 4784 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  
     Satın Alınabileceği Yer  : 1- TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

  2- TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 
(Aşkaabat Cd.) 68. Sokak No: 22 
Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi Mithat Paşa Mahallesi Bülent 
Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : cavit.ates@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın 
a) Dosya No : 2248046 
b) IKN : 2022/825787 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 8 Kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer  : Malzemelerin teslim yeri ilgili Müesseselerin 

tesellüm ambar sahasıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 
talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Firmalar seyyar flanşlı boruları 45 takvim 
günü içinde teslim edeceklerdir. Alternatif 
teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı 

ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 03.10.2022 Pazartesi – saat 15.00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 

tasdiknamesi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9. 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, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 
4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

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, 

bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
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bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar Basınçlı Ekipmanlar Direktifine (2014/68/EU) uygun CE sertifikası 

vereceklerdir. 

6.2. Firmalar WPQR (Kaynak Yöntem Testi Onay Raporu) ve WQT (Çalışanların 

kaynakçı yeterlilik belgesini) vereceklerdir. 

6.3. Firmalar teklifleriyle birlikte ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, TS EN 

10217-1 ve TS EN 1092-1 Uygunluk Belgesi vereceklerdir. 

6.4. İdari Şartnamenin 7nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin 

değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. 

7-. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

8- İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 9853/1-1 
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PLASTİK KABLO BAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Plastik Kablo Bağı (7 kalem) işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (G) 

Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale Edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin  

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı  

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 64 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No:125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : safure.aydogdu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  

a) Dosya No : 2219044 

b) IKN : 2022/819706 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Plastik Kablo Bağı (7 kalem) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 90 gün 

3- İhalenin   

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve saati : 13.09.2022 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1 a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 
4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi,  
4.1.7. Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. 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,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 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, 

4.1.11. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 
yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2.  İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
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, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler  

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Kablo bağları naylon 6.6 malzemeden ve UL 94 veya TS EN 60695-11-10 

standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır. Firma bu malzemeye ait sertifikayı teklifle sunacaktır.  

6.2. Açılma Mukavemeti testi için firmalar en az 5’er adet numuneyi teklifleri ile birlikte 

verecektir. Tekliflerin değerlendirmesinde test sonuçları göz önünde bulundurulacak, aynı 

zamanda kabul işlemleri için teslim edilen partiden alınan numuneler ayrıca test edilecektir. Test 

işlemleri Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğünce yapılacaktır. Kablo bağlarının açılma mukavemeti değerleri teknik şartnamede 

belirtilmiştir.  

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir.  

10- 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. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 

15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar: 

İlan olunur. 

    9793/1-1 
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10 YIL SÜRELİ GELİR PAYLAŞIM MODELİ İLE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN  

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ YAPIMI/KURULUMU/İŞLETİLMESİ VE  

SÖZLEŞME SONUNDA TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU  

4000KWE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNİN BELEDİYEYE  

DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin 

a) Adresi : Van İli İpekyolu İlçesi Van Büyükşehir Belediyesi 

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler sokak No: 5, 

65100 kat: 3 İpekyolu/VAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : Telefon : 0(432)444 44 65-(2801) 

     Faks Numarası : 0432 216 20 08 

c) Elektronik Posta Adresi : info@vbb.bel.tr 

ç) İhale Dokümanının  

    Görülebileceği Adres : Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı 150 numaralı odadan alınacaktır. 

2- İhale konusu işin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Van ili, Edremit ilçesi, Kurubaş mahallesi, 1820 

parsel numaralı taşınmaz üzerine 10 yıl süreli gelir 

paylaşım modeli ile Güneş Enerjisinden elektrik 

üretim Santrali yapımı/kurulumu 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre (mülkiyetin 

gayri ayni hak tesisi) yöntemi ile kapalı teklif usulü 

ihalesi 10 yıl süre ile işletilmesini, bu sürenin 

sonunda sözleşme, şartname ve eklerindeki şartlara 

haiz, kullanılabilir bir şekilde belediyemize 

devredilmesi işidir. Gelir paylaşım oranı olan 

%12’den az olmamak üzere artırma yapılarak aylık 

gelirin idareye bırakılması ve isteklilerin artırım 

oranları %1 den az olmamak koşulu ile ihale 

edilecektir. 

b) Yeri ve Alanı : Van ili Edremit ilçesi Kurubaş mahallesi 1820 nolu 

parsel.  

     Tüm Parsel : 212.560,48 m² 

     Proje Alanı : 59.509,912 m² 

3- İhale (Son Teklif Verme)  

    Tarih ve Saati : İstekliler İhale dokümanlarını 01/09/2022 Perşembe 

günü Saat: 13:45’ e kadar mesai saatleri içerisinde 

08:00-12:00 ve 13:00-16:30 vereceklerdir. 
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4- Tekliflerin Açılacağı; 

a) Yer : Van İli İpekyolu İlçesi Van Büyükşehir Belediyesi 

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemirler sokak    

No: 5, 65100 Kat: 3 İpekyolu/VAN Belediye Meclis 

Toplantı Odası’nda ihale komisyonu (Belediye 

Encümen Üyeleri) tarafından yapılacaktır. 

b) Tarih ve Saat : İhale 01/09/2022 Perşembe günü saat 14:00’da 

5- İhale Dokümanının Satış Bedeli : KDV dahil 500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) ’dır. 

6- İhale Yöntemi : İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/(a) 

bendi hükümleri uyarınca kapalı teklif usulü Açık 

Artırma yöntemi ile yapılacaktır. 

7- Muhammen Bedel : 70.031.685,60 TL (yetmişmilyonotuzbirbinaltı 

yüzseksenbeş Türk Lirası altmışkuruş) 

8- Geçici Teminat : 2.100.950,57 TL (ikimilyonyüzbindokuzyüzelli 

TürkLirası elliyedikuruş) Bu bedel muhammen 

bedelin %3’üdür. 

9- İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler: 

1) Kanuni ikametgâh belgesi. 

2) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 

3) Türkiye'de ticaret ve veya sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belge vermesi (2021 

yılı ve sonrası olacak şekilde); 

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

4) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi; 

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekmektedir.) 
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6) Bu şartnamenin Madde 7.’de yazılı miktarda geçici teminat vermesi; 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 

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

yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

8) Bu şartnamenin Madde 13.’de yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

9) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 

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

Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 

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

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 

yazısı vermesi gerekmektedir. 

12) İhale konusu işin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyanname 

13) Teknik personel taahhütnamesi 

14) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) ve (k) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

J) İsteklinin teknik yeterliliğini gösterir belge: 

İstekli aşağıdaki iki maddede belirtilen şartlardan en az birini sağlamak zorundadır. 

 a) Güneş Işınlarından elektrik üretimi yapmak üzere; en az 2.0 MW’lık elektrik enerjisi 

santrali kurulumu ile ilgili sözleşme,  

 b) En az 2.0 MW Güneş Enerjisi Santrali işletiyor olmak, 

k) Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler:  

Banka Referans Mektubu: 

İsteklinin 10.000.000 TL (onmilyon Türk Lirası)'dan az olmamak üzere bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 

ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı 

tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh 

taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin 

aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) 

10- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. 

İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

    9950/1-1 
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NATAMAM HALDE BULUNAN BİNANIN TAMAMLANMASI İŞİ İHALE 
EDİLECEKTİR 

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden: 
1- Kars İli, Merkez İlçesi, Şehitler Mahallesindeki Taşınmaz Üzerinde Natamam Halde 

Bulunan Binanın Tamamlanması işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 
2- Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3- İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 
İhaleye ait şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 14.09.2022 günü saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak 

No:32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılay Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları 
gerekmektedir. 

5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.09.2022 günü saat 14:00’da “Ataç-1 
Sokak No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 
 9734/1-1 

—— • —— 
RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/835726 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah.  
  Silo Yolu Cad. No:2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
1-İhale konusu işin adı ve miktarı:1.000 Ton  Ray (Teknik şartnameye göre) alım işidir. 
2-Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü 

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

3-Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 
Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 13/09/2022 günü saat 14:30’a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 
Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup,  
doküman bedeli KDV Dahil 500,00 TL’nin T. Vakıflar Bankası TR 60000 1500 15800 728839 
8248 -TC. ZİRAAT BANKASI- TR400001000021070385575099 -T. HALK BANKASI- 
TR540001200918300013000003 nolu hesap numarasına ödenmesine müteakip, TCDD İşletmesi 
7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon 
Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinden temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 9823/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak 
kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam 
zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

BAŞVURU ŞARTLARI: 
• İlan edilen kadroya başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-

dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak 
üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilecek nüshalarını ise doktor öğretim üyesi kadroları için 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında 
şahsen veya posta yolu ile (doktor öğretim üyesi kadroları ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) 
başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek 
olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

• Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları 
yerine getirmeleri gerekmektedir. 

• Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web 
adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru 
dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek 
dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir. 

• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme 
faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve 
kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl 
katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” 
hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir. 
• Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile 

akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul 
(ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

• Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil 
Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları 
sağlamaları gerekmektedir. 

• Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları 
gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi 
hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri 
gerekmektedir. 

• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru 
olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini 
belirtmeleri gerekmektedir. 
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• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 

bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ 
yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU 

FAKÜLTE 
BÖLÜM/ 

PROGRAM 
UNVAN 

KADRO 

SAYISI 
AÇIKLAMA 

İKTİSADİ 

İDARİ VE 

SOSYAL 

BİLİMLER 

SİYASET BİLİMİ 

VE 

ULUSLARARASI 

İLİŞKİLER 

DR. ÖĞR. 

ÜYESİ 
1 

Doktora derecesini "Uluslararası 

İlişkiler” alanında almış olmak. 

Güvenlik ve istihbarat konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

ESCI/ULAKBİM indekslerinde taranan 

dergilerde en az 4 (dört) makale 

yayımlamış olmak. 

    9936/1-1 
—— • —— 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

20.08.2022 tarihli ve 31929 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Akademik Personel Alım İlanımızda yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi 
Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Ameliyathane Hizmetleri Programı kadro pozisyonu aşağıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 

Düzeltilecek ilan: 

Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm/ Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler 

ve Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane Hizmetleri 

Programı 

Profesör 1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu 

olmak. 

- İç hastalıkları alanında tıpta 

uzmanlık derecesine sahip olmak. 

Alanında SCI/SCI-EXP 

kapsamında taranan dergilerde 

yayınları olmak. 

İlan Tarihi : 20.08.2022 
Son Başvuru Tarihi : 03.09.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr  
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
    9916/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Mordoğan Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Vakfı (Mordoğan Vakfı), Karaburun 

Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2021 tarihinde kesinleşen, 08.09.2020 tarihli ve E:2018/166, 
K:2020/61 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 9822/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9926/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9897/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9898/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9899/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9900/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9901/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9902/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9903/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9904/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9905/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9906/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9906/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9906/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9906/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9906/5/1-1 
  



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 23 Ağustos 2022 – Sayı : 31932 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9907/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9908/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9909/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9910/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9910/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9911/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9912/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9912/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9912/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9913/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9913/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9913/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 9913/4/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9927/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9940/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9940/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9944/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı YİKOB Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9944/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9934/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9894/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9895/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9915/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9935/1-1 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9893/1-1 
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Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca 

Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri 

içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) 

belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar 

için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde 

insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları 

içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim 

Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta 

yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı 

Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te 

belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir. 

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi : 23.08.2022 - 06.09.2022 

İletişim Bilgileri : insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 

Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve Haberleşme 

Mühendisliği, Elektronik-Bilgisayar 

Mühendisliği veya Elektrik-

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktora dercesine sahip olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Endüstri Mühendisliği, Sistem 

Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, 

Mühendislik Yönetimi, Uygulamalı 

İstatistik ve Olasılık veya Yöneylem 

Araştırması Ana Bilim Dallarından 

birinde doktora derecesine sahip 

olmak. 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre Tasarımı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Lisans eğitimi İç Mimarlık veya İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 

Doktora eğitimini İç Mimarlık, İç 

Mimarlık ve Çevre Tasarımı veya 

Mimarlık bölümlerden birinde 

tamamlamış olmak. Tasarım 

alanlarında akademik çalışmaları 

bulunmak 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beslenme ve Diyetetik alanında 

doktora yapmış olmak, Akdeniz 

Diyeti ve Mikrobiyata konusunda 

çalışmaları bulunmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmış olmak, bu 

alanda çalışmaları ve ders verme 

tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi ve 

Finans 

(İngilizce) 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Ekonomi alanında doktora derecesine 

sahip olmak, gayrimenkul ekonomisi, 

imalat sektörü ve ekonomik büyüme 

konularında çalışmaları bulunmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Egzersiz ve 

Spor Bilimleri 
1 Prof. Dr. 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doçentliğini almış olmak, Fiziksel 

Uygunluk ve Kinantropometri 

alanlarında çalışmaları bulunmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Egzersiz ve 

Spor Bilimleri 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beden Eğitimi ve Spor alanında 

doktora derecesine sahip olmak, 

Hareket ve Antrenman alanlarında 

çalışmaları bulunmak. 

    9841/1/1-1 

—— • —— 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 

ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları 

ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir. 

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından 

kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri: 

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim 

bilgilerini içeren başvuru dilekçesi. 

2. YÖK formatlı özgeçmiş 

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar 
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4. Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir) 

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, 

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. 

7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan almış olmak-Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu 

olması gerekmektedir) 

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 

9. Kimlik Kartı fotokopisi 

10. Bir adet vesikalık fotoğraf 

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir) 

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi: 

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 23.08.2022 

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 06.09.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 08.09.2022 

Giriş Sınavı Tarihi : 12.09.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 14.09.2022 

Sonuçların açıklanacağı web adresi : www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile 

kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 

yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. 

Ayrıca tebligat yapılmayacaktır) 

İletişim Bilgileri : Tel: 0216 910 1907 

Başvuru Yeri : insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını 

sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz 

olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. 

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular 

değerlendirilmeyecektir.) 

AKADEMİK 

BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM 

KADRO 

SAYISI 

KADRO 

UNVANI 
AÇIKLAMA 

Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

1 Arş. Gör. 

Bilgisayar Bilimleri, Yazılım 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Mühendisliği alanında lisans 

mezunu olmak. 

İktisadi, İdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi ve 

Finans (İngilizce) 
1 Arş. Gör. 

Muhasebe ve/veya finans alanında 

yüksek lisans yapmış ya da 

yapıyor olmak. 

    9841/2/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

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

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara 
müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki 
“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. 
Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca 
araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve 
yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de 
pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 
şahsen başvuracaklardır. 

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik 
belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, 
dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük 
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri 
dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim 
belgeleri, 2 adet fotoğraf ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını 
dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe 
aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuracaklardır. 

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci 
maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim 
üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak 
başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru 
şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine 
başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir. 

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz 
web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim 
yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi hâlinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik 
kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat 
edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu 
halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin 
başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 21.03.2022 
tarihli, E.20185 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı ile bildirilen 16.03.2022 
tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni 
kontenjanı dâhilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama 
gerçekleştirilemeyecektir. 

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) 
çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. 
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BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI/PROG. 
KADRO 
UNVANI 

DERECE ADET 

Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler 
Veterinerlik 

Mikrobiyolojisi 
Profesör(1) 1 1 

Fen Fakültesi Biyoloji Genel Biyoloji Doçent(2) 1 1 

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
Milletlerarası Özel 

Hukuk 
Doçent(3) 1 1 

İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve 

Tanıtım 
Reklamcılık ve Tanıtım Doçent(4) 1 1 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent(5) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve Fen 
Bilimleri Eğitimi 

İlköğretim Matematik 
Eğitimi 

Doçent(6) 1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal 
Bilimler Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent(7) 1 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler 
Ağız, Diş Çene 

Cerrahisi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (8) 
1 1 

Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı 
Doktor Öğretim 

Üyesi (9) 
1 1 

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi (10) 
1 1 

Fen Fakültesi Biyoloji Hidrobiyoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi (11) 
1 1 

Fen Fakültesi Biyoloji Biyoteknoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi (12) 
1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 
Bilimler 

Doktor Öğretim 
Üyesi (13) 

1 1 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi 

Siyaset ve Sosyal 
Bilimler 

Doktor Öğretim 
Üyesi (14) 

1 1 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir 
Doktor Öğretim 

Üyesi (15) 
1 1 

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis 
Doktor Öğretim 

Üyesi (16) 
1 1 

Veteriner Fakültesi Temel Bilimler 
Veterinerlik Histoloji ve 

Embriyoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi (17) 
1 1 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Fitopatoloji 
Doktor Öğretim 

Üyesi (18) 
1 1 

Ziraat Fakültesi Zootekni Zootekni 
Doktor Öğretim 

Üyesi (19) 
1 1 

Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi 
Doktor Öğretim 

Üyesi (20) 
1 1 

Çermik Meslek 
Yüksekokulu 

Finans, Bankacılık ve 
Sigortacılık 

Bankacılık ve 
Sigortacılık Pr. 

Doktor Öğretim 
Üyesi (21) 

1 1 

Diyarbakır Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar Teknolojileri 
Bilgisayar Programcılığı 

Pr. 
Doktor Öğretim 

Üyesi (22) 
1 1 
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AÇIKLAMALAR 

1. Doçentliğini veteriner klinik öncesi bilimleri (veteriner mikrobiyolojisi) alanından almış 

olmak. 

2. Doçentliğini biyoloji bilim alanından almış olup yumuşakça histopatolojisi konusunda 

çalışması olmak. 

3. Doçentliğini milletlerarası özel hukuk bilim alanından almış olmak. 

4. Doçentliğini iletişim çalışmaları alanından almış olup dijitalleşme ve sosyal medya 

üzerine çalışması olmak. 

5. Doçentliğini tıbbi onkoloji alanından almış olup prostat ve yumuşak doku sarkomları 

üzerine çalışması olmak. 

6. Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanından almış olup matematik eğitimi 

üzerine çalışması olmak. 

7. Doçentliğini klasik Türk edebiyatı alanından almış olup Türkçe eğitimi konusunda 

çalışması olmak. 

8. Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini ağız, diş ve çene cerrahisi alanında yapmış olup 

çene yüz kırıkları konusunda çalışması olmak. 

9. Doktorasını yeni Türk edebiyatı alanında yapmış olup diliçi çeviri ve metinlerarasılık 

konusunda çalışması olmak. 

10. Doktorasını sosyal psikoloji alanında yapmış olup dezavantajlı sosyal kimlikler 

konusunda çalışması olmak. 

11. Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup tatlı su canlılarının biyoçeşitliliği konusunda 

çalışması olmak. 

12. Doktorasını biyoloji alanında yapmış olup parazit bitkiler üzerine çalışması olmak. 

13. Doktorasını kamu yönetimi alanında yapmış olup kamu yönetiminde etik ilkeler 

üzerine çalışması olmak. 

14. Doktorasını uluslararası ilişkiler alanında yapmış olup Türkiye’nin komşu ülkelerle 

ilişkileri üzerine çalışması olmak. 

15. Doktorasını tefsir alanında yapmış olup İsrailiyat üzerine çalışması olmak. 

16. Yüksek lisans ve doktorasını hadis alanında yapmış olmak. 

17. Doktorasını veterinerlik histoloji ve embriyolojisi alanında yapmış olmak. 

18. Doktorasını fitopatoloji alanında yapmış olup bitki virüs hastalıkları üzerine çalışması 

olmak. 

19. Doktorasını yemler ve hayvan besleme alanında yapmış olmak. 

20. Doktorasını sınıf eğitimi alanında yapmış olup STEM eğitimi konusunda çalışması 

olmak. 

21. Doktorasını işletme alanında yapmış olup uluslararası finansal piyasalar ve bankacılık 

konusunda çalışması olmak. 

22. Doktorasını devreler ve sistemler alanında yapmış olup kablosuz ağlar ve derin 

öğrenme konusunda çalışması olmak. 

İlan olunur. 9762/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

–– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil

Usulü Hakkında Kanunun 48/A Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendirilmesine

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)'nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2018/36546 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/18178 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/20170 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/6/2022 Tarihli ve 2019/39033 Başvuru Numaralı

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


