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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve ça-

lışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, çalışma usul ve

esasları ile iş ve işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanunun 72 nci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Başkan: Tüketici hakem heyeti başkanını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen

mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
d) İl müdürü: Ticaret il müdürünü,
e) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,
f) Kamu Alacakları Tahsilat Platformu: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen,

kurumlara ait işlemlerin tahsilat ve takip süreçlerinin tümüne ait işleri koordine edip çıktılarının
geri bildirimini ve raporlanmasını sağlayan uygulamalar bütününü,

g) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
ğ) Kayıtlı elektronik posta: Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak

üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
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h) Kayıtlı elektronik posta hesabı: Orijinal ileti gönderme ve alma ile kayıtlı elektronik
posta iletisi alma yeteneğine sahip kayıtlı elektronik posta sisteminde oluşturulan elektronik
posta hesabını,

ı) Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile
elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü
gayri maddi malları,

i) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla
tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya
tüzel kişiyi,

j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye
mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel ki-
şiyi,

l) Tüketici Bilgi Sistemi: Tüketicilerin başvurularını elektronik ortamda ilgili tüketici
hakem heyetine iletebildikleri ve tüketici hakem heyetlerinin tüm iş ve işlemlerini gerçekleş-
tirdikleri çevrimiçi sistemi,

m) Tüketici hakem heyeti: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan do-
ğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan hakem heyetini,

n) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet,
bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,

o) Tüketici örgütleri: Tüketicinin korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf veya bun-
ların üst kuruluşlarını,

ö) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütül-
mesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetki Alanı
Kuruluş
MADDE 5- (1) Bakanlık; başvuru sayısı, nüfus yoğunluğu ve benzeri hususları dikkate

alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlidir.
Görev alanı
MADDE 6- (1) Tüketici hakem heyetleri, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uy-

gulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin başvuruları karara bağlamakla görevlidir.
(2) Tarafların 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı

kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici ha-
kem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem
heyetlerine başvuru yapılamaz.

(3) Tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda, başvuru tarihindeki parasal sınır
dikkate alınır.

(4) Başvurunun, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu mad-
dede belirtilen parasal sınırı aşması halinde, sınırı aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem
heyetine başvuru yapılabilir. Parasal sınırı aşan kısım için tekrar tüketici hakem heyetine baş-
vuru yapılamaz.

(5) Bu maddede belirtilen parasal sınır her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak
üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu
artışın hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
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(6) Tüketici hakem heyetleri, görev ve yetki alanına giren başvuruları gereğini yapmak
üzere kabul etmek zorundadır.

(7) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm merci-
lerine başvurmasına engel değildir.

Yetki alanı ve iş bölümü
MADDE 7- (1) Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça be-

lirlenir.
(2) İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe

sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için
belirlenen hakem heyeti yetkilidir.

(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin ku-
rulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kayma-
kamlıklarca gereği yapılmak üzere Tüketici Bilgi Sistemine gecikmeksizin kaydedilerek Ba-
kanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkan ve Üyeler ile İlgili Esaslar

Başkan ve üyeler
MADDE 8- (1) Başkanlığı illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların

görevlendireceği bir Devlet memuru tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;
a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği

bir üye,
b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
c) Satıcı veya sağlayıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya

da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcı veya sağlayıcının esnaf ve
sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise
en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçeceği bir üye,
olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur. Başkan ve üyelerin yedekleri de ilgili ku-

rum ve kuruluşlarca ayrıca belirlenir. Birden fazla baro kurulan illerde tüketici hakem heyet-
lerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır. Görev-
lendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir.

(2) Başkanın toplantıya katılamadığı durumlarda, baro temsilcisi üye tüketici hakem
heyetine başkanlık eder.

(3) Tüketici hakem heyetinin eksik üyelikler sebebiyle oluşumunun sağlanamadığı du-
rumlarda bu üyelikler, 9 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan Devlet Memurları arasından
illerde il müdürü, ilçelerde ise kaymakam tarafından görevlendirme yapılarak tamamlanır.

(4) Başkan dışındaki üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi bitenler yeniden gö-
revlendirilebilir veya seçilebilir. Görev süresi sona eren üyenin üyeliği, yerine görevlendirilen
veya seçilen kişi göreve başlayıncaya kadar devam eder.

(5) İstifa, ölüm, üç aydan fazla sürekli hastalık ve diğer nedenlerle görev süresi dolma-
dan önce boşalan üyelikler için yedek üye göreve devam eder ve kalan süreyi tamamlar.

(6) Tüketici hakem heyetinin başkan ve üyeleri birden fazla tüketici hakem heyetinde
görev alamaz.

Üyelerde aranacak şartlar
MADDE 9- (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması

zorunludur:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) 18 yaşından küçük olmamak.
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c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde düzenlenen şartları taşımak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
e) En az dört yıllık fakülte mezunu olmak.
(2) Dört yıllık fakülte mezunu olma şartını taşıyan üye bulunamayan yerlerde, üyeler

yüksekokul veya lise mezunları arasından görevlendirilir. Denkliği Yükseköğretim Kurulu ya
da Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen eğitim kurumlarından birini bitirmiş olanlar da üye
olarak görevlendirilebilir veya seçilebilir.

(3) Üyelerin, üyelik şartlarını taşıdığını gösterir belgeler hakem heyeti başkanı tarafın-
dan fiziki ortamda muhafaza edilir.

(4) Üyelik şartlarının kaybedildiğinin veya taşınmadığının sonradan anlaşılması halinde,
bu durumun öğrenildiği tarihte ilgili üyenin görevi son bulur. Bu husus, ilgili kurum veya ku-
ruluşa bildirilir.

Tüketici örgütleri temsilcisinin tespiti
MADDE 10- (1) Tüketici hakem heyetinde tüketici örgütlerini temsilen görev yapacak

üye, tüketici örgütleri tarafından seçilir.
(2) Tüketici örgütlerince yapılacak tüketici hakem heyeti üyesi seçimine;
a) İl tüketici hakem heyeti için il sınırları içinde,
b) İlçe tüketici hakem heyeti için ilçe sınırları içinde,
c) Büyükşehir statüsündeki il tüketici hakem heyeti için büyükşehir sınırları içinde,
merkezi ya da şubesi bulunan tüketici örgütleri katılabilir. Tüketici hakem heyetinin

bulunduğu yerde tüketici örgütünün hem merkezinin hem de şubesinin olması halinde söz ko-
nusu tüketici örgütü, üye seçiminde bir oy hakkına sahiptir.

(3) Bir il veya ilçede faaliyet gösteren tüketici örgütlerinin sayısı dörtten az ise tama-
mının, dört ve dörtten fazla ise en az salt çoğunluğunun kararı ile kendi aralarından seçecekleri
temsilci, o il ya da ilçenin tüketici hakem heyeti üyesi olarak, seçim sonuçlarını kanıtlayan bel-
gelerle birlikte illerde il müdürlüğüne, ilçelerde kaymakamlığa bildirilir.

(4) Seçimin yapılması zorunluluğunun doğduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde
bu bildirimin yapılmaması halinde, illerde il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık tarafından be-
şinci fıkrada belirlenen kriterler dâhilinde tüketici hakem heyetine temsilci gönderecek tüketici
örgütü belirlenir.

(5) Tüketici örgütü temsilcisinin tespitinde sırasıyla;
a) Tüketici hakem heyetinin bulunduğu il veya ilçe merkezinde çalışmalarını faal olarak

yürüten ve seçimin yapıldığı tarih itibarıyla en az bir yıl önce kurulmuş olan,
b) İl veya ilçe merkezinde birden fazla tüketici örgütünün bulunması halinde, kayıtlı

üye sayısı en fazla olan,
c) Ülke düzeyinde kurulan ve faaliyette bulunan şube sayısı en fazla olan,
tüketici örgütü dikkate alınır. Bu kriterlere göre tespit edilen tüketici örgütü yönetim

kurulundan, temsilcisini belirleyerek illerde il müdürlüğüne, ilçelerde ise kaymakamlığa bil-
dirmesi istenir.

(6) Tüketici örgütlerini temsil edecek üyenin görev süresinin dolması ya da herhangi
bir nedenle sona ermesi halinde, bu durum illerde il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlığın in-
ternet sitesi veya ilan panosu aracılığıyla ilan edilir. Seçim, ayrıca bir bildirime gerek kalmak-
sızın ilan tarihini izleyen günden itibaren bir ay içinde yapılır.

(7) Tüketici örgütünün bulunmadığı ilçelerde tüketici örgütü temsilcisi o ilçenin bağlı
bulunduğu ilde kurulu bulunan tüketici örgütleri arasından birinci fıkrada belirlenen esaslar
çerçevesinde tespit edilir. Tespit edilen üye, en geç bir ay içinde ilgili kaymakamlığa bildirilir.
Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde eksik üyelik 8 inci maddenin üçüncü fıkrası
çerçevesinde tamamlanır.
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(8) Tüketici hakem heyetinin oluşumu sırasında tüketici örgütü bulunmayan il veya il-
çelerde tüketici örgütünün sonradan kurulması halinde, yedinci fıkra ve 8 inci maddenin üçüncü
fıkrasına göre tespit edilen üyenin görevi sona erer ve yerine seçilen tüketici örgütü temsilcisi
görev alır. Buna ilişkin işlemler başkan tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Başvuru
MADDE 11- (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular şahsen veya avukat ara-

cılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi
Sistemi ile yapılır.

(2) Başvuru, üçüncü fıkrada yer alan unsurları içeren dilekçe ve varsa delil oluşturan
ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine yapılır.

(3) Başvuruda, başvuru sahibinin; adı, soyadı veya unvanı, Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşları için T.C. kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası ya da ya-
bancı kimlik numarası, başvuru sahibinin tüketici olmaması durumunda ise vergi kimlik numarası,
adresi ve varsa diğer iletişim bilgileri ile varsa vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile
adresi, uyuşmazlık konusu, talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri ile şikayet edilene
ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur. Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması duru-
munda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belir-
lediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir.

(4) Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvuruların Tüketici Bilgi
Sistemi ile yapılması zorunludur. Bu başvuruların geçerli olabilmesi için uyuşmazlıkla ilgili
başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, varsa bilgi ve belgelerin Tüketici Bilgi Siste-
mine yüklenmiş olması gerekir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca başvuruda bulunması gereken zorunlu bilgilerde eksiklik ya da
tutarsızlık bulunması durumunda, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından yazılı olarak yedi
gün süre verilmek suretiyle başvuru sahibinden ek bilgi veya belge istenir.

(6) Konusu, sebebi ve tarafları aynı olan uyuşmazlık ile ilgili olarak birden çok tüketici
hakem heyetine veya aynı tüketici hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunulamaz. Aksi
takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her zaman der-
destliği dikkate alır.

(7) Bir uyuşmazlığa ilişkin olarak tüketici hakem heyetince verilen kararın kesinleş-
mesinin ardından; konusu, sebebi ve tarafları kesinleşen kararla aynı olan yeni bir başvuru ya-
pılamaz. Aksi takdirde tüketici hakem heyeti re’sen ya da taraflardan birinin itirazı üzerine her
zaman kesinleşen karar ile kesin hükmü dikkate alır.

Tüketici Bilgi Sisteminin kullanımı
MADDE 12- (1) Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde Tüketici Bilgi Sistemi

kullanılır. Kayıtların doğru, eksiksiz ve gecikmeksizin Tüketici Bilgi Sistemine girilmesi zo-
runludur. Sistemin herhangi bir sebeple kullanılamadığı durumlarda elden veya posta yoluyla
yapılan başvurular daha sonra Tüketici Bilgi Sistemine kaydedilmek üzere kabul edilir.

Bilgi ve belge isteme yetkisi
MADDE 13- (1) Tüketici hakem heyeti başkanı tarafından, tüketici uyuşmazlığı ko-

nusuna ilişkin her türlü bilgi ve belge taraflardan istenir; ihtiyaç duyulması halinde ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlardan bilgi veya belge istenebilir.

(2) Tüketici hakem heyeti tarafından bilgi ve belge isteme yazılarının taraflara veya
vekillerine Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulmuş olan teknik alt-
yapı kullanılarak elektronik ortamda tebliği yapılır.

(3) Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulmuş olan teknik alt-
yapı kullanılarak elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumlarda, öncelikle 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi hükümleri uygulanır.
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(4) Herhangi bir sebeple elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumda, bilgi ve
belge isteme yazıları taahhütlü mektupla gönderilir. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek iş-
lerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.

(5) İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla otuz
gün süre verilir. Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanı tarafından uygun görülmesi
halinde bu süre uzatılabilir.

(6) İstenen bilgi ve belgelere ilişkin cevabi yazılar, ilgili tüketici hakem heyetinin kayıtlı
elektronik posta hesabına da gönderilebilir.

(7) İstenen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mev-
cut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir.

Toplantı zamanı ve yeri
MADDE 14- (1) Tüketici hakem heyeti ayda ikiden az olmamak üzere ihtiyaç duyul-

duğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir.
(2) Gündemde uyuşmazlıklara ilişkin dosya bulunmadığı takdirde toplantı yapılmaz.
(3) Toplantılar, tüketici hakem heyeti başkanı tarafından belirlenen yerlerde yapılır.
Toplantı gündemi
MADDE 15- (1) Toplantı gündemi başkan tarafından 21 inci madde hükmü dikkate

alınarak belirlenir ve toplantıdan önce üyelere bildirilir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 16- (1) Tüketici hakem heyeti, başkan veya başkanın katılamadığı durumlarda

baro temsilcisi dâhil en az üç üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların oy
çokluğu ile karar verir.

(2) Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşit olması halinde başkanın oy kullandığı
tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

(3) Oy çokluğu ile karar verilmesi durumunda, aleyhte oy kullanan üyeler karar tuta-
nağında açıkça belirtilir.

Toplantılara katılma mecburiyeti
MADDE 17- (1) Tüketici hakem heyeti üyelerinin toplantıya katılması zorunludur.

Toplantıya katılamayacak üyeler geçerli mazeretlerini toplantıdan önce başkana yazılı olarak
veya elektronik posta ile bildirir.

(2) Mazeretsiz olarak birbirini takip eden iki toplantıya veya geçerli bir mazeret bildi-
rilse dahi üç aylık sürede yapılan toplantıların hiçbirine katılmayanların üyeliği düşer.

(3) Toplantıya katılmamaları nedeniyle üyeliği düşenler, üyeliğin düştüğü tarihten iti-
baren bir yıl süreyle tüketici hakem heyeti üyesi olarak tekrar görev alamazlar.

(4) Toplantı hazirun cetvelleri ile bu madde kapsamında üyeler tarafından sunulan tüm
bilgi ve belgeler hakem heyeti başkanı tarafından fiziki ortamda muhafaza edilir.

Toplantıya katılmama halleri
MADDE 18- (1) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri;
a) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu,
b) Kendisi veya eşinin; altsoy veya üstsoyunun taraf olduğu,
c) Nişanlısının taraf olduğu,
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın taraf olduğu,
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa

dahi kayın hısımlığı bulunanların taraf olduğu,
e) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket et-

tiği,
f) Kendisinin taraf olduğu veya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğu,
uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamazlar.
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İnceleme şekli
MADDE 19- (1) Tüketici hakem heyeti incelemeyi, raportör tarafından hazırlanan rapor

ve ilgili belgelerin yer aldığı dosya üzerinden yapar. Gerekli görmesi halinde tüketici hakem
heyeti ayrıca tarafları ve bilirkişiyi dinler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Kararın niteliği ve kapsamı
MADDE 20- (1) Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların

talebiyle bağlıdır. Ancak başvurunun yapıldığı tarihte uyuşmazlık miktarının tam ve kesin ola-
rak belirlenebilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, başvuru sahibinin hukuki ilişkiyi ve
asgari bir miktarı belirtmesi ve inceleme sürecinde uyuşmazlık miktarının bilgi veya belgelerle
tam olarak tespit edilmesi halinde talep edilen miktardan daha fazlasına veya azına karar veri-
lebilir. Verilen kararın her hâlükârda 6 ncı maddede belirtilen parasal sınır dâhilinde olması
gerekir.

(2) Aynı tüketici işleminden kaynaklanan birden fazla uyuşmazlık için ayrı ayrı başvuru
yapılması durumunda, uyuşmazlığın değerleri toplamı tüketici hakem heyetinin görev sınırı
içinde kalmak şartıyla, tek bir başvuruda birleştirilerek karar verilebilir. Aynı tüketici işleminden
kaynaklanan birden fazla uyuşmazlığın değerleri toplamının görev sınırını aşması durumunda
uyuşmazlıklar hakkında ayrı ayrı karar verilir.

(3) Tüketici hakem heyeti kararında uyuşmazlık bedelinin ve başvuru sahibinin talebi-
nin Türk Lirası cinsinden belirtilmesi zorunludur.

(4) Tüketici hakem heyeti kararı tarafları bağlar.
(5) Tüketici hakem heyeti kararı yalnızca verildiği uyuşmazlık için hüküm ifade eder.
(6) Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilir. Tarafların avukatla

temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekâlet ücreti ödenmesine karar veri-
lemez.

(7) Başvuruya konu uyuşmazlığın, tüketici hakem heyeti tarafından karar verilene kadar
çözümlenmesi ve bu durumun ispatına yönelik bilgi veya belgelerin tüketici hakem heyetine
iletilmesi durumunda, tüketici hakem heyeti uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar
verilmesine yer olmadığına karar verir.

(8) Derdestlik, kesinleşen karar veya kesin hükmün varlığı durumunda, tüketici hakem
heyeti başvurunun reddine karar verir.

Karar süresi
MADDE 21- (1) Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına

göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği dikkate alı-
narak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

(2) Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve bu talebin başkan tarafından uygun
görülmesi halinde başvuru, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandı-
rılır. Türkiye’de ikametgâhı bulunmayan yabancı uyruklu tüketiciler için de bu fıkra hükmü
uygulanır.

Karar tutanağı
MADDE 22- (1) Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tüketici Bilgi Sisteminde oluştu-

rulan karar tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmzalı karar tu-
tanağı Tüketici Bilgi Sistemine yüklenir, toplantı tarihine ve gündem sırasına göre fiziki or-
tamda arşivlenir.

(2) Karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:
a) Kararı veren tüketici hakem heyeti ile başkanın, üyelerin ve raportörün ad ve soyad-

ları.
b) Karar numarası.
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c) Karar tarihi.
ç) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.

kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası,
varsa vergi kimlik numarası, varsa tarafların vekillerinin ad ve soyadları ile vergi kimlik numarası
ve adresleri.

d) Başvuru tarihi.
e) Başvuru sahibinin talebi.
f) Uyuşmazlık bedeli.
g) Uyuşmazlık konusu.
ğ) Olayın özeti.
h) Şikayet edilenin savunmasının özeti.
ı) İnceleme ve gerekçe.
i) Karar, karara itiraz merci ve süresi.
j) Varsa tebligat ve bilirkişi ücretleri ile bunların ödeneceği ilgili vergi daireleri.
k) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.
(3) Karar kısmında, gerekçe tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen

karar ile taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde yazılması zorunludur.

Kararın tebliği
MADDE 23- (1) Tüketici hakem heyeti kararlarının, karar tarihinden itibaren on beş

iş günü içinde taraflara Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulmuş
olan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda tebliği yapılır. Tarafların temsilinin avukatla
yapılması halinde tebligat avukata yapılır.

(2) Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulmuş olan teknik alt-
yapı kullanılarak elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumlarda, öncelikle Tebligat Ka-
nununun 7/a maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Herhangi bir sebeple elektronik ortamda tebligat yapılamadığı durumda, kararlar
taahhütlü mektupla gönderilir. Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek
suretiyle, memur vasıtasıyla tebligat yaptırılabilir.

Kararın yerine getirilmesi
MADDE 24- (1) Tüketici hakem heyeti kararları, İcra ve İflas Kanununun ilamların

yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
Kararın düzeltilmesi
MADDE 25- (1) Tarafların kimlik bilgilerine, ticaret unvanlarına ait yazım yanlışlıkları,

ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, kararı veren tüketici hakem heyetince
re’sen veya taraflardan birinin yazılı talebi üzerine düzeltilebilir.

(2) Düzeltmeye konu hususlar, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak
sonuçlandırılır.

(3) Düzeltme karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:
a) Düzeltme kararını veren tüketici hakem heyeti adı ile başkanın, üyelerin ve raportö-

rün ad ve soyadları.
b) Karar numarası ve tarihi.
c) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.

kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası,
varsa vergi kimlik numarası, varsa tarafların vekillerinin ad ve soyadları ile vergi kimlik numarası
ve adresleri.

ç) Varsa başvuru tarihi ve başvuru sahibinin talebi.
d) Düzeltmeye esas kararın tarihi ve numarası.
e) Gerekçe ve karar.
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f) Karara itiraz merci ve süresi.
g) Kararı veren başkan ve üyelerin imzaları.
(4) Düzeltme kararı verildiği takdirde, Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan karar tu-

tanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İmzalı karar tutanağı Tüketici
Bilgi Sistemine yüklenir, toplantı tarihine ve gündem sırasına göre fiziki ortamda arşivlenir.
Düzeltme kararları on beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilir.

Kararın tamamlanması
MADDE 26- (1) Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren on beş gün için-

de, ilk başvuruda yer alan taleplerle ilgili karar verilmeyen hususlarda, kararın tamamlanmasını
isteyebilir.

(2) Kararın tamamlanmasına konu hususlar, tüketici hakem heyetince öncelikle gün-
deme alınarak sonuçlandırılır.

(3) Tamamlama karar tutanağı asgari aşağıdaki hususları kapsar:
a) Tamamlama kararını veren tüketici hakem heyeti adı ile başkanın, üyelerin ve rapor-

törün ad ve soyadları.
b) Karar numarası ve tarihi.
c) Tarafların ad ve soyadları veya unvanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.

kimlik numarası, diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası veya yabancı kimlik numarası,
varsa vergi kimlik numarası, varsa tarafların vekillerinin ad ve soyadları ile vergi kimlik numarası
ve adresleri.

ç) İlk kararın tarihi ve numarası.
d) İlk başvuruda karar verilmeyen talepler.
e) Başvuru tarihi.
f) İnceleme ve gerekçe.
g) Tamamlama kararı, karara itiraz merci ve süresi.
ğ) Tamamlama kararını veren başkan ve üyelerin imzaları.
(4) Tamamlama kararı verildiği takdirde, Tüketici Bilgi Sisteminde oluşturulan tamam-

lama kararı tutanağı toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır, Tüketici Bilgi
Sistemine yüklenir, toplantı tarihine ve gündem sırasına göre fiziki ortamda arşivlenir. Tamam-
lama kararları on beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilir.

Karara itiraz
MADDE 27- (1) Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden

itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu
yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını
durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir
yoluyla durdurabilir.

(2) İtiraz olunan kararın, esas yönünden kanuna uygun olup da, kanunun olaya uygu-
lanmasında hata edilmiş olmasından dolayı itirazın kabul edilmesi gerektiği veya kanuna uy-
mayan husus hakkında yeniden yargılamayı gerektirmediği takdirde tüketici mahkemesi evrak
üzerinde, kararı değiştirerek veya düzelterek onama kararı verebilir. Tarafların kimlik bilgileri,
ticaret unvanlarına ait yazım yanlışlıkları, ifade ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar
hakkında da bu hüküm uygulanır. Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe
doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek veya düzeltilerek onanır.

(3) Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin
vereceği karar kesindir.

(4) Tüketici mahkemelerince verilen kesinleşmiş kararlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sis-
temi üzerinden Bakanlığa iletilir. Tüketici hakem heyeti kararına karşı yapılan itiraz sonucu
verilen karar, kararı veren mahkeme tarafından ilgili tüketici hakem heyetine gönderilir.
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(5) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz da-
valarında, kararın iptali durumunda mahkemece tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tari-
fesine göre nispi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir. Tarifenin maktu vekâlete ilişkin
hükümleri uygulanmaz. Ancak, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir
bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici
aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler
MADDE 28- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan bütün giderler, Ka-

nunun 82 nci maddesi hükmüne göre karşılanır.
(2) Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerine, raportör olarak görevlendirilen diğer

kamu personeline ödenecek huzur hakkı ve huzur ücreti ile bilirkişi ücreti ve bu ödemelere
ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belir-
lenir.

Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsili
MADDE 29- (1) Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici

aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır.
(2) Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri

kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenir.
(3) Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hük-

medilmesi durumunda, tebligat ve bilirkişi ücretleri kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde
feragat veya kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenir. Feragat
veya kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve bilirkişi ücretleri Ba-
kanlıkça karşılanır.

(4) Tüketici hakem heyetleri kararın tebliğinden sonra, kararda yer alan tebligat ve bi-
lirkişi ücretlerini, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi amacıyla, Kamu Alacakları Tahsilat Platformu üzerinden
ilgili vergi dairesi müdürlüğüne iletir.

(5) Tebligat ücreti hesaplanırken, tamamlama ve düzeltme kararlarına ilişkin yazışmalar
hariç olmak üzere, tüketici hakem heyetince uyuşmazlıkla ilgili yapılan yazışmalara ilişkin
tüm masraflar dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30- (1) 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tü-

ketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tüketici hakem

heyetlerine yapılmış ve henüz karara bağlanmamış başvurular için de bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla, 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları
taşımayan tüketici hakem heyeti üyelerinin görevi sona erer.

Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 26 ncı maddesi 1/1/2023 tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/10/2022 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Hâkimler ve Savcılar Kurulundan:
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU DİSİPLİN AMİRLERİ

VE DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kurulda görev yapan Devlet memurlarının

disiplin amirleri ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun oluşturulma esaslarını be-
lirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
olarak Kurulda görev yapan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021

tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin
Yönetmeliğinin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanını,
b) Disiplin amiri: EK-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen yetkili disiplin amirlerini,
c) Disiplin kurulları: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin

Kurulunu,
ç) Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Kurulunu,
d) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterini,
e) Genel sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu genel sekreter yardımcıla-

rını,
f) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Kurulunu,
g) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,
ğ) Teftiş Kurulu başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu başkan

yardımcılarını,
h) Yüksek Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin amirleri
MADDE 4- (1) Kurulda görev yapan memurlar hakkında disiplin cezası vermeye yet-

kili disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin amiri unvanını taşıyan birden fazla kişi ol-

ması durumunda; yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan di-
siplin amirliği yetkisini kullanır.

(3) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanı kendilerine bağlı birimlerde görevli bütün
memurlar hakkında disiplin amirliği yetkisini haizdir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu
MADDE 5- (1) Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belir-

lenen üç genel sekreter yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile be-
lirlenen iki Teftiş Kurulu başkan yardımcısı ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın tem-
silcisinden oluşur.
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(2) Disiplin Kuruluna Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen genel

sekreter yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu; Genel Sekreterin başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı,

Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş

Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen bir Teftiş Kurulu başkan yardımcısı

ile varsa memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Kanun ile Devlet

Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 7- (1) 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim-

ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/12/2018 tarihli ve 30624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin
2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu ve Yabancı
Diller Yüksekokulu dışında kalan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “Kredi” ibaresi “Kredi (AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi)” olarak, (ç) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) İntibak ve muafiyet komisyonu: İlgili bölüm başkanlıklarınca görevlendirilen öğ-
retim elemanlarından oluşan komisyonları,”

“ı) İntibak: Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce herhangi bir yük-
seköğretim kurumundan alıp başardığı veya muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri ya-
rıyıl/yılı belirleme işlemini,

i) Muafiyet: Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi ve içerik uyu-
muna göre eğitim-öğretim planında bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi duru-
munu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler
eklenmiş; üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “öğrenim ücretini” ibarelerinden sonra
gelmek üzere “ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini” ibareleri eklenmiş-
tir.
“Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların
belirlenmesi durumunda kayıtları yapılmaz, kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla
bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek, kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler ge-
çersiz sayılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve öğrencilikle ilgili
hiçbir haktan yararlanamazlar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9- (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler

içinde, öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçer, ders seçimi sonucu ilgili mevzuatla belirlenen
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal üc-
retini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar. Öğrenciler ders kayıt raporunun çıktısını
almak zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süre öğrenim sü-
resinden sayılır ve öğrenci bu süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler ise aldıkları dersler için ilgili mevzuat
hükümlerine göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan prog-
ramlarda materyal ücretini ödemek suretiyle kayıtlarını yenilemiş olurlar.

(3) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Birinci sınıfta bi-
rinci dönemde seçmeli ders varsa ders ekle/sil döneminde öğrencilere ders değişikliği yapma
hakkı verilir. Yeni kayıt olan birinci sınıf öğrencilerine almakla zorunlu olduğu dersler öğrenci
bilgi sistemi tarafından atanır. Birinci dönem haricindeki dönemlerde ders seçimlerini öğrenci
bilgi sistemi üzerinden öğrenci kendisi yapar.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle/sil tarihlerinde, öğrenci bilgi sistemi
üzerinden yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç, diğer ders-
leri bırakabilir. Ekle/sil tarihlerinden sonra hiçbir şekilde ders değişikliği yapılmaz. Staj dersi
için ekle/sil işlemi öğrencinin staja başlamak istediği tarihin bir hafta öncesine kadar yapılabilir.
Stajını yapmamış olan öğrenciler, bütün derslerinden başarılı olsalar bile staj yapacakları
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eğitim-öğretim dönemi kayıt yenileme süreleri içerisinde ilgili birime dilekçe vererek kayıt
yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıt-
larını kendileri yenilemek zorundadırlar.

(5) Süresi içerisinde kaydını yenileyemeyen öğrenciler mazeretine ilişkin başvurularını,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapar. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen
öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri öğrenci işleri tarafından ekle/sil tarihlerinde tamamlanır.
Mazeretli sayılma esasları Senato tarafından belirlenir.

(6) Staj yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin birimleri tarafından ilan edi-
len staj takvimine uymaları zorunludur.

(7) İşletmede mesleki eğitim yapılması zorunlu olan programlarda öğrencilerin, Senato
tarafından belirlenerek ilan edilen işletmede mesleki eğitim takvimine uymaları zorunludur.
Dersi almakla yükümlü öğrenciler Senato tarafından belirlenen esaslara göre ders kaydı ve
kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. İşletmede mesleki eğitim uygulama takvimi ilgili birimler
tarafından ilan edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “70” ibaresi “60” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan
“enformatik bölüm başkanlığı tarafından bilişim teknolojileri ve uygulamaları” ibaresi “temel
bilimler bölüm başkanlığı tarafından temel bilgi teknolojileri kullanımı” şeklinde değiştiril-
miştir.
“Yeterlik sınavı uygulama esasları Yabancı Diller Yüksekokulunun teklifi üzerine Senato tara-
fından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Yarıyıl/yıl” ibaresi “Ya-
rıyıl içi/yarıyıl sonu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14- (1) Önlisans ve lisans ders planları ilgili bölüm kurulunun önerisi, ilgili

kurulların kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
(2) Birimlerin ders planlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, labora-

tuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi, işletmede mesleki eğitim ve benzeri
ders türleri yer alabilir.

(3) Birimler bazı derslere ön şart koyabilirler. Ön şart olan dersten alınacak harf notunun
hangileri olduğu programın ders planlarında belirtilir.

(4) Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin
almak zorunda olduğu derslerdir. Seçmeli dersler öğrencinin önerilenler içinden seçerek ala-
bileceği derslerdir. Seçmeli dersler, her bölümün öğretim planında yer alması şartıyla tek tek
veya belirlenmiş ders grupları halinde açılabilir. Her bir yarıyıldaki seçmeli ders gruplarında
bulunan derslerin toplam kredi ve ders saatlerinin aynı olması zorunludur. Ders planlarında
belirtilen yarıyıldaki seçmeli derslerin kredi toplamına göre öğrencilerin bu dersleri seçmesi
gerekmektedir.

(5) Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi üzerine
ilgili kurullarca karara bağlanır.

(6) Önlisans ve lisans programları için Üniversiteye bağlı birimlerin öğretim elemanları
tarafından önerilen derslerden ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile ortak seçmeli ders-
ler havuzu oluşturulabilir. Ortak seçmeli derslerin yürütülmesine ilişkin hükümler Senato ta-
rafından düzenlenir.

(7) Her yarıyılda eğitim-öğretim dönemi başlamadan en geç dört hafta önce Senato ta-
rafından uygun görülmesi ve Yükseköğretim Kuruluna bildirilmesi halinde, birinci ve ikinci
öğretim programlarında dersler Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul
ve Esaslara göre hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Uzak-
tan öğretim yoluyla verilecek derslerin tespitinde programın kredi değeri ya da programda alın-
ması gereken ders sayısından hangisinin temel alınacağına Senato tarafından karar verilir.”
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MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iş yeri
eğitimi” ibaresi “işletmede mesleki eğitim” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“(3) Önlisans, lisans programlarından mezun olabilmek için önlisans öğrencilerinin en
az 120 kredi, lisans öğrencilerinin en az 240 kredi ders almaları gerekir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Öğrencinin öğrenim gördüğü programın şubesi ya da diğer öğretim türü yoksa üst yarıyıldan
alınacak derslerden ders programında çakışan dersleri alamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
deler eklenmiştir.

“Öğrenci değişim programları
MADDE 19/A- (1) Öğrenciler, Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer

yükseköğretim kurumları arasında yapılmış Erasmus, Farabi, Mevlana ve benzeri anlaşmalara
uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir-
ler.

(2) Öğrenci değişim programları ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
Özel öğrenci
MADDE 19/B- (1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında

özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğ-
rencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler.

(2) Özel öğrenci ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.
İşletmede mesleki eğitim uygulaması
MADDE 19/C- (1) İşletmede mesleki eğitim uygulaması ile ilgili hususlar, Senato ta-

rafından belirlenir.
Disiplin
MADDE 19/Ç- (1) Öğrenci disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine
göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde
eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20- (1) Öğrenciler yarıyıl içi sınavları, çalışmaları ve yarıyıl/yılsonu sınavları

ile bütünleme sınavlarına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı ya-
pılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek ilan edilen tarih, yer ve
saatte yapılır. İlgili kurul kararıyla ayrıca staj, işletmede mesleki eğitim, uygulama veya labo-
ratuvar sınavları açılabilir. Yarıyıl/yılsonunda aldığı derslerden başarısız olan öğrenciler için
akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu ve bütünleme sınav dönemle-
rinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Sınavlar, yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak veya
uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler için elektronik ortamda uzaktan erişim yöntemiyle ya-
pılabilir. Sınavların şekli, tarihi ve başarı notuna etkisi öğrencilere duyurulur ve AKTS ders
bilgi paketinde yayınlanır. Sınavların çevrimiçi ya da yüz yüze yapılacağı ile ilgili usul ve esas-
lar Senato tarafından belirlenir.

(5) Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya varsa yaz okulu sonunda en az 2.00 GNO ile me-
zuniyet durumunda olup, staj dersi hariç sadece bir dersten FF veya FD ile başarısız olan ve o
derse (devam şartı aranan) devam etmiş öğrenciler için, dönemine bakılmadan tek ders sınavı
adıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Tek ders sınavları, her yarıyılın so-
nunda bütünleme sınavlarının bitiş tarihinden itibaren akademik takvim ve iş planında belirtilen
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süreler içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır. Varsa yaz okulu sonunda
kullandırılacak tek ders sınav hakkı ise bir sonraki eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili yöne-
tim kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılır.

(6) Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yö-
netim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini
ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav takvimi ilk
sınav tarihinden en az iki hafta önce ilan edilir. Sınav sonuçları, akademik takvim ve iş planında
belirlenen süreler içinde dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi siste-
mine girilir ve sınav evrakları ilgili birime teslim edilir.

(7) Bir dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Örgün öğretim programlarında uzaktan öğretim yoluyla verilen dersler de dahil teorik

dersin en az % 70’ine devam etmek,
c) Örgün öğretim programlarında dersin, varsa uygulama ve laboratuvarının en az

% 80’ine devam etmek ve başarılı olmak,
gerekir. Uzaktan öğretim programlarında devam zorunluluğu şartı bulunmamaktadır.
(8) Ders ve laboratuvarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yedinci fıkradaki başarı ko-

şulları laboratuvarlar için de aynı şekilde geçerli olur.
(9) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki koşullardan birinin sağlanamamış olması

halinde öğrenci, o yarıyılda/yılda o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına giremez ve
NA notu verilir.

(10) Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilerden; son sınav tarihinden iti-
baren akademik takvim ve iş planında belirtilen süreler içerisinde ilgili birime başvuranlara il-
gili yönetim kurulu tarafından mazeretlerinin kabul edilmesi halinde mazeret sınavı hakkı ta-
nınır. Diğer sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez.

(11) Ara sınav mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl
içinde; ilgili birimce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar.

(12) Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına girme koşullarının tamamını sağlamış olmala-
rına rağmen yarıyıl/yılsonu sınavına katılamadıkları derslerin, yarıyıl/yılsonu sınavına katılarak
başarısız oldukları derslerin (FF, FD), yarıyıl/yılsonu sınavında koşullu geçtikleri (DD, DC)
ve başarılı oldukları derslerin (CC ve üstü, AA hariç), yaz okulu uygulaması olup olmadığına
bakılmaksızın, bütünleme sınavına katılabilirler. Bütünleme sınavına girmek isteyen öğrenci-
lerin, sınavına gireceği tüm dersler için öğrenci bilgi sistemi üzerinden talepte bulunmaları ge-
rekir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu değerlendirmede sadece ara sınav yapılmışsa, ara sınavın başarı notuna katkısı
en fazla % 40, yarıyıl/yılsonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı en az % 60’tır.”

“(6) Bütünleme sınavında alınan harf notu geçerlidir ve önceki harf notunun yerine ge-
çer. Öğrenci bilgi sistemi üzerinden bütünleme sınavına girme talebinde bulunan öğrencinin
mazereti nedeniyle bütünleme sınavına girememesi ve mazeretini belgelendirmesi durumunda
ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir önceki harf notu geçerli olur.”

“(9) Sınav değerlendirme esasları işletmede mesleki eğitim uygulaması için Senato ta-
rafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler bütün derslerden geçer not aldığı halde mezuniyet şartını sağlayama-
mışsa istekleri halinde AA harf notu hariç aldıkları dersleri tekrar edebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26- (1) Sınav sonuçları, akademik takvim ve iş planında belirtilen sürelerde

ilan edilir. Sınav evrakının ilgili birime verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin
notu değiştirilmez.
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(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sistemine girilmesi
tarihinden itibaren beş iş günü içinde bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. İlgili
birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini
maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin
yazılı kanaatleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. İlgili yönetim kuru-
lunca sınav kâğıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğ-
retim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. Yönetim kurulunun ihtiyaç
duyması halinde ilgili sınav kâğıtlarını alanı ile ilgili başka öğretim elemanı/elemanlarına in-
celeterek kanaatlerini alabilir. İtiraz başvurusu en geç on iş günü içerisinde ilgili yönetim ku-
rulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan
programlarda materyal ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin
ilişikleri kesilmez. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste
katkı payı veya öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretinin
ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

“(5) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç
girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.
Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücretini ödemeye
devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yarar-
lanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle
kısıtlı değildir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “öğrenim
ücretinin” ibaresi “öğrenim ücretinin ve uzaktan öğretim yapan programlarda materyal ücreti-
nin” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Aynı anda örgün iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı öğrenci olduğunun
belirlenmesi durumunda verilen kayıt hakkı süresinin sonunda kaydı silinir.

(5) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti
geri ödenmez.

(6) Uzaktan eğitim yapan programlarda kaydı silinen öğrenciye, ödemiş olduğu ücretler
iade edilmez.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği

ya da daha sonra öğrenci bilgi sisteminde güncellediği posta adresine taahhütlü olarak yapılmak
veya Üniversite tarafından verilen resmî kullanıcı adına tanımlanmış e-posta adresine gönde-
rilmek veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrenci, Üniversite tarafından verilen kurumsal e-posta adresini aktif durumda tut-
mak, e-postalarını takip etmek, Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adresi değiştirdiği tak-
dirde yeni adresini öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır.

(3) Öğrencinin takip etmemesi nedeniyle e-postanın gönderildiği kurumsal e-posta ad-
resinin aktif olmaması nedeniyle okunmamış tebligatlar veya yanlış yahut eksik adres beyan
edilmiş adrese yapılmış tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 19- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/23)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 27/3/2021 tarihli ve 31436 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/11) ile
Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı
(katı ve sıvı)”na yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konul-
masıdır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
c) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Karar
MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, Malezya menşeli soruşturma konusu

ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma so-
nucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ekte yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-
rarı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi be-
lirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı
kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
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Uygulama
MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil
eder.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-
malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve 4 üncü
maddede bulunan tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya
tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki
önlemlerin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı tak-
dirde önlemler, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11278 

—— • —— 
Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11252 

—— • —— 
Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11253 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11204 

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

 
 11272/1 

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

 
 11272/2 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 11284/1 

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

 
 11284/2 

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

 
 11284/3 
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Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından: 

 
 11288 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3.500.000 DOZ BİVALAN ORAL POLİO AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı “3.500.000 Doz Bivalan 

Oral Polio Aşısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme 

listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

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

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-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 iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 29.09.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 11247/1-1 
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1.150.000 m² BOBİN OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Otokopi Kağıtları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

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

piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Basım İşletme Müdürlüğü 

Satınalma Servisinde ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ve sair ihale 

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

alınabilmekte olup İşletmemizce ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) İşletmemiz banka hesaplarından birine 

yatırmaları gerekmektedir. 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 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, 29.09.2022 günü, en geç saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım 

İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Gebze/ 

KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4. İstekliler ihale konusu Otokopi Kağıtlarının tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi 

teklifler değerlendirilmeyecektir. 

5. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. 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. 

    11279/1-1 
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YOL, İÇME SUYU, YAĞMURSUYU, ÇEVRE DUVARI, ELEKTRİK DAĞITIM 

ŞEBEKESİ, ÇEVRE AYDINLATMA VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE 

EDİLECEKTİR 

Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis 

Heyet Başkanlığından:  

Tarım ve Orman Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Amasya Suluova Besi Tarıma Dayalı  İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi ( 62,5 Ha) alanına ait Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi, birim fiyat 

esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Salucu Köyü Çardaklı Mevkii Suluova TDİ. Besi OSB. 

Cadde :1 No:1 Suluova AMASYA 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Amasya Suluova TDİOSB alanına ait Yol, İçme Suyu, 

Yağmursuyu, Çevre Duvarı, Elektrik Dağıtım Şebekesi, 

Çevre Aydınlatma ve Telekom Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Amasya Suluova TDİOSB İlave Proje Sahası 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : 30.07.2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

d) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 40.917.629,82 ₺ 

e) Geçici Teminatı : 1.227.528,90 ₺ 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 28/09/2022 – Saat: 10.00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

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

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

Bu ihalede, benzer iş olarak kabul edilecek işler; yol, içme suyu, kanalizasyon, 

yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

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

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

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.    

3) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart formalarda yer alan “bilanço bilgileri tablosuna” uygun olarak 

düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 
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Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir. 

4) İş hacmini gösteren belgeler 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım 

işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği 

bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı 

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli 

mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri 

sunulur. 

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge. 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
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veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ihale 

dokümanında yer alan standart form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 

adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyası, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, 8. Kat İhale Odası, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamede belirtilen niteliklere 

uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler Mahallesi, 

Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık büro veya Amasya Suluova 

Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Salucu Köyü 

Çardaklı Mevkii Suluova TDİ Besi OSB. Cadde:1 No:1 Suluova/AMASYA adreslerinde 

görülebilir veya 1.000,00 ₺ karşılığı Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı, 11. Kat, Üniversiteler 

Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:161 Çankaya/ANKARA 1106 numaralı açık bürodan temin 

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

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 10680/2-2 
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ALTYAPI İKMAL VE YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, , Batman Organize Sanayi Bölgesi (4.Tevsii) II. Etap (139 

Ha.) alanına ait altyapı ikmal ve YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim 

fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 

teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cad. No:1 Beşiri /BATMAN 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi (4.Tevsii) II. Etap (139 Ha.) 

alanına ait altyapı ikmal (yol, atıksu, yağmursuyu, 

içmesuyu, telekom) ve YG-AG elektrik şebekesi 

inşaatlarından müteşekkil yapım işi 

b) Yapılacağı yer : BATMAN 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/05/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2022 B.F. ile) : 85.547.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 2.566.419 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/10/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

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

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

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

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

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

bankalardan alınacak belge.  

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

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

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

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

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

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

Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi 10. 

Cad. No:1 Beşiri /BATMAN adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 

Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur.  

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 11184/2-2 
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DOĞALGAZ ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Bozok Organize Sanayi Bölgesi alanına ait doğalgaz altyapı 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya Cad. İl Özel İdaresi 12/1 

Merkez/YOZGAT 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait doğalgaz altyapı yapım 

işi 

b) Yapılacağı Yer : YOZGAT 

c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : 15/12/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 13.244.685,93 TL 

f) Geçici Teminatı : 397.341 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 12/10/2022 - Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

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

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

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

drenaj, gölet, baraj, havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt 

tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici aydınlatma şebekesi, doğalgaz altyapı 

yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. 

Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli 

belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

G)  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H)  Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K)  İç Zarf. 

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

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

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

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

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Aşağı Nohutlu Mah. Sakarya 

Cad. İl Özel İdaresi 12/1 Merkez/YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı 

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

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

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    11267/2-1 
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335 ADET 60 E1 KİLİTLEME ÇEKİCİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 335 Adet 60 E1 Kilitleme 

Çekicinin Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/954728 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

    Adı ve Miktarı : 335 ADET 60 E1 KİLİTLEME ÇEKİCİNİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 11.10.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    11258/1/1-1 

—— • —— 
335 ADET 60 E1 KİLİTLEME YATAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 335 Adet 60 E1 Kilitleme 

Yatağının Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/954810 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 
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2- İhale konusu Malın  

    Adı ve Miktarı : 335 ADET 60 E1 KİLİTLEME YATAĞININ TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 11.10.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    11258/2/1-1 

—— • —— 

285 ADET 49 E1 DİL ÖKÇE TAKOZU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 285 Adet 49 E1 Dil Ökçe 

Takozunun Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/954846 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

    Adı ve Miktarı : 285 ADET 49 E1 DİL ÖKÇE TAKOZUNUN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 
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5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 12.10.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    11258/3/1-1 

—— • —— 

136 ADET 49 E1 İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 136 Adet 49 E1 İrtibat Çubuğunun 

Teknik Şartnameye Göre Alımı Yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2022/954882 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

    Adı ve Miktarı : 136 ADET 49 E1 İRTİBAT ÇUBUĞUNUN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 13.10.2022 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 
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Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    11258/4/1-1 

—— • —— 

162 ADET KONTRAY U PROFİLİNİN İŞLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünün İhtiyacı Olan 162 Adet Kontray U Profilinin 

İşlenmesi (Teknik Şartnameye Göre) İşi Yapılacaktır, 

İhale Kayıt No : 2022/954913 

1- İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

     Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : makasfabrikasi@hotmail.com 

2- İhale Konusu Malın  

    Adı ve Miktarı : 62 ADETKONTRAY U PROFİLİNİN İŞLENMESİ 

(TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) İŞİ 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 13.10.2022 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 250 TL’nin T.C. 

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba 

yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 

    11258/5/1-1 
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540 TON PATİNAJ ÖNLEME KUMU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne tahsisli lokomotiflerde kullanılmak üzere teknik 

şartnameye uygun olarak 540 ton patinaj önleme kumu temini işi ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/966500 

İhale gün ve saati : 05.10.2022 / 10:30 

İdarenin : 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge 

Müdürlüğü Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Ali 

Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No:2/3 Gar 

Merkez/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 51 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonteknikhizmetser@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne tahsisli 

lokomotiflerde kullanılmak üzere teknik şartnameye uygun olarak 540 ton patinaj önleme kumu 

temini işi. 

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 Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü Teknik 

Hizmetler Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 05/10/2022 günü saat 10.30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Gar 

Merkez/AFYONKARAHİSAR adresinde veya https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ihaleler 

internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Personel ve Mali İşler Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu 

Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT 

BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 

0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 no.lu hesaplara 

yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif 

zarfının içerisinde sunulması gereklidir. 

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.  11282/1-1 
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MAKASLI PLATFORM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Makaslı Platform alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 

İşleri ile 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 : 0372 259 4000 - 0372 591 900 

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 Cad.) 

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 : ttk@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2242035 

b) İKN : 2022/954349 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Makaslı Platform / (1kalem-1 adet)) 

ç) Teslim Yeri/ 

    İşin Yapılacağı Yer : TTK Karadon TİM Ambarı 

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 : 75 takvim günü 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 11.10.2002/Salı günü 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. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi 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.  Malzeme 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olacak, CE belgeleri 

teklifle verilecektir. 

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

olanıdır. 

8- Bu ihaleye kısmi teklif verilemeyecektir. 

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 saat 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: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 

(On Beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 

avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 

sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

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. 11231/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 26/09/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KONYAALTI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri https: 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Adet M3/Ster/K 

1 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1214 1499.836 1 900,00 40.496,00

2 DÜZLERÇAMI OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1582 1047.215 1 1.150,00 36.129,00

3 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  969 1586.924 1 1.200,00 57.129,00

4 KEMER OİŞ İbreli Dikili Ağaç  2436 4693.633 1 1.250,00 176.011, 00

5 ÇAKIRLAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç  617 1223.729 1 1.250,00 45.890,00

6 ÇAKIRLAR OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3508 5002.775 1 1.275,00 191.356, 00

7 KONYAALTI OİŞ İbreli Dikili Ağaç  7287 8120.159 2 1.375,00 334.956, 00

8 SİVRİDAĞ OİŞ İbreli Dikili Ağaç  3907 4587.331 1 1.450,00 199.549, 00

9 DOYRAN OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1943 3945.704 1 1.550,00 183.475, 00

10 DOYRAN OİŞ İbreli Dikili Ağaç  1627 2508.606 1 1.600,00 120.413, 00

 TOPLAM   2509 34215.912 11 13.000,00 1.385.40

1-İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 11 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2-İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3-Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4-Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5-Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6-Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7-Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı 
satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8-Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin
% 20’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması 
durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 
için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12-İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 
40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 
Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 
muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 
yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres : VATAN BULVARI SEDİR 
Telefon : 0(242) 345 1448 
Fax No : 0(242) 345 7235 
 10768/2-2 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

09/09/2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan (14/09/2022 tarihli 
ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de düzeltme yayınlanmış olan) Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi ilanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş 
olup ilgililere duyurulmaktadır. 

İptal Edilen İlan: 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE 
REHABİLİTASYON 

BÖLÜMÜ 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

ALES 
SAY: 70 
YÖKDİL: 

50 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans 
mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans 
yapmış olmak ve aynı alanda doktora yapıyor 
olmak. Yükseköğrenim Kurumunda en az 2 eğitim 
öğretim yılı alanında ders yürütmüş olmak. 

 11319/1-1 
—— • —— 

Türk Akreditasyon Kurumundan: 
DÜZELTME İLANI 

15 Eylül 2022 tarih ve 31954 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Personel Alımı Giriş Sınavı ilanında yer alan V-Sözlü Giriş Sınav Tarihi ve Yeri maddesi 
aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

V- SÖZLÜ GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ 
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, 

sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 4 Ekim 2022 
tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde 
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip 
edebilecektir. 

Sözlü Giriş sınavı 10 Ekim 2022 tarihlerinde Kurumun “Mustafa Kemal Mahallesi 2125. 
Sokak No:1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 
sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
İlan olunur. 11311/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11291/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11292/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11293/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11294/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11295/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11296/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11297/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11309/1-1 

  



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 21 Eylül 2022 – Sayı : 31960 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11314/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11312/1-1 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 21 Eylül 2022 – Sayı : 31960 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11313/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11212/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11305/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11300/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11301/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 31.08.2022 Karar No: 7584 
DEVREDEN ŞİRKETİN 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
• MERKEZ VE 

    TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Yayla Mah. Bağlık Cad. İhsan Soyak Sk. No: 6   
67030 ZONGULDAK 

DEVRALAN ŞİRKETİN 
• TİCARİ UNVANI : Baykallar Madencilik Otomotiv Nakliyat San. ve 

Tic. Ltd. Şti. 
• MERKEZ VE 

TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ : Çorum Cad. Özel İdare İşhanı Kat: 1 No: 36 
İskilip/ÇORUM 

• PETROL HAKKININ MAHİYETİ :Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü (TTK) 
uhdesinde bulunan MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 

no'lu metan gazı işletme ruhsatının yer aldığı 
86110 maden ruhsat sicil no'lu IV. Grup (b) 

bendi maden ruhsatı, 06.12.2021 tarihinde 
Baykallar Madencilik Otomotiv Nakliyat San. ve 

Tic. Ltd. Şti.’ye devredildiğinden 6491 sayılı 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 

18 inci maddesinin onikinci fıkrasına istinaden 
metan gazı işletme ruhsatının Baykallar 

Madencilik Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’ye devredilmesi. 

• MÜRACAAT TARİHLERİ : 10.12.2021, 19.07.2022 ve 22.07.2022 
KARAR: 

Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü, uhdesindeki 86110 maden ruhsat sicil no'lu IV. 
Grup (b) bendi maden işletme ruhsatını 06.12.2021 tarihinde Baykallar Madencilik Otomotiv 

Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye devretmiştir. Bu kapsamda, söz konusu maden işletme ruhsatı 
sınırları içerisinde sahip olduğu MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 no'lu metan gazı işletme ruhsatındaki 

%100 hissesinin tamamını 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci 
maddesinin onikinci fıkrasına istinaden Baykallar Madencilik Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. 

Ltd. Şti.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki %100 hissenin 
tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı 

tevdi ettikleri müracaatları incelenip, Genel Müdürlük Makamının 23.08.2022 tarihli Olur’u 
alındıktan sonra, 

Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü’nün sahip olduğu MEGİR/TTK/K/E30-c1, d2 no'lu 
metan gazı işletme ruhsatındaki %100 hissesinin tamamının Baykallar Madencilik Otomotiv 

Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet 
tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinin onikinci fıkrası gereğince karar 
verilmiştir. 

    11186/1-1 
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta 

Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, 

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 

yoluyla memur alınacaktır. 

Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 

Hizmet 

Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Taban 

Puanı 

1 İtfaiye Eri GİH 10 20 

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan 

(lise ve dengi okul) mezun olmak. En az 

(C) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 

Erkek P94 
En az 50 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), 

Yerel Yönetimler, Adalet Meslek Eğitimi, 

Adalet veya Adalet Meslek Yüksek 

Okulu, Çevre Temizliği ve Denetimi, 

Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik ve 

Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, 

Kamu Güvenlik ve Asayişinin 

Sağlanması, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 

Maliye, Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı önlisans programlarının 

birinden mezun olmak. En az (B) sınıfı 

sürücü belgesi sahibi olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
P93 

En az 60 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş  itfaiye eri ve zabıta 

memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki 

genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

• Türk Vatandaşı olmak, 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

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

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

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

bulunmamak, 

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 

• İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla 

öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından 

(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını 

almış olmak, 

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 

Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A 

maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi 

için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 

1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile 

kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce 

yapılacaktır. 

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.  

• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi 

olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları, 

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle 

çıkarılmış olmamak, 

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 

Başvuru sırasında; 

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet 

adresinden temin   edilecektir.  

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 

•Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir 

kadroya başvuru yapabileceklerdir.)  

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi, 

• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden 

alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik 

edilebilir),  

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz 

edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
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4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

• 25.10.2022-27.10.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler 

ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi 

Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer 

alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına 

şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL 

EDİLENLERİN İLANI 

1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 

bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır, 

2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 

çağrılacaktır, 

3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 

başvuruların değerlendirilmesini müteakip 04.11.2022 tarihinde belediyemizin web sayfası 

www.mugla.bel.tr adresinde ilan edilecektir. 

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 

adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” 

gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 

bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 

adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 

sorumluluğundadır. 

7- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 

ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.  

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 21.11.2022 – 

25.11.2022 tarihleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Orhaniye 

Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. 

Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 

edilecektir. 

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 

mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  
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Sınav Konuları:  
1. Sözlü sınav; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar. 
2.   Uygulamalı sınav;  
• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,  
• İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.  
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er 
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

b) Sınavda değerlendirme; 
• Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün 

%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır. 
• İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 

alınarak sınav puanı hesaplanır. 
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile 

KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz 
(www.mugla.bel.tr ) internet adresinde ilan edilir. 

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır. 

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadarda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

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

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 
 11187/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim 

üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve 

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili 

Yönerge"sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına kurum içi başvurular http://bys.ktu.edu.tr/, kurum dışı 

başvurular ise https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar 

2547 sayılı Kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde 

başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı 

tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora 

diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 

Personel Daire Başkanlığına göndereceklerdir. 

 GENEL AÇIKLAMALAR  

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. 

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) 

çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek 

ibraz edeceklerdir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Başvurular Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

yapılacaktır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle 

İlgili Yönerge"ye Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından 

ulaşabilirsiniz. 

İlgililere duyurulur. 

 

İlan 

No 
Birimi Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro  

Unvanı 

Kadro 

Derecesi 

Kadro 

Adedi 
Açıklama 

570 
Fen 

Fakültesi 
Matematik Topoloji Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

İlgili alanda doktora yapmış olmak. Orbit 

uzayının kompaktlaması üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

571 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

İlgili alanda uzmanlığını almış olmak. 

572 
Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Göğüs Hastalıkları 

(Yoğun Bakım) 
Dr.Öğr.Üyesi 1 1 

Anadaldan bağımsız, yoğun bakım alanında 

yandal uzmanı olmak. Medikal simülasyon 

alanında eğitim almış olmak. 

 TOPLAM 3  

 11133/1-1 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. 

 GENEL ŞARTLAR   

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden 

ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES 

puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en 

az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak 

gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai 

değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır. 

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine 

eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir. 

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

ÖZEL ŞARTLAR   

1-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine 

sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak 

şartı aranır. 

MUAFİYETLER  

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim 

Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim 

elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. 

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi 

kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı 

aranmaz. 

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER  

1-İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak. 

2-Özgeçmiş. 

3-Bir adet vesikalık fotoğraf. 

4-Nüfus cüzdan fotokopisi. 

5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi. 

6-Lisans transkript belgesi fotokopisi. 

7-Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi. 

8-Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi 

(son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir) 
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9-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi 

geçerlidir) 

10-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen 

dil belgesi) 

11-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya 

bağlı olarak istenen birimler için) 

NOT: 

1-e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu 

değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali 

istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. 

2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve 

hiçbir hak talep edilmeyecektir. 

3-Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru 

süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

4-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) 

Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ 

yapılmayacaktır. 

İlan Tarihi : 21.09.2022 

Son Başvuru Tarihi : 05.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.10.2022 

Giriş Sınavı Tarihi: 19.10.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 26.10.2022 

 

 

İlan 

No 
Birimi Bölümü Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Der. 

Kadro 

Adedi 

ALES 

Puanı 

ALES 

Puan 

Türü 

Yabancı 

Dil Puanı 
Açıklama 

568 

Sağlık 

Hizmetleri 

MYO 

Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 

Tıbbi 

Dökümantasyon 

ve 

Sekreterlik 

Öğr.Gör. 

(Ders 

Verecek) 

1 6 70 
Eşit 

Ağırlık 
Muaf 

İşletme Bölümü lisans 

mezunu olup Yönetim ve 

Organizasyon Programında 

tezli yüksek lisans yapmış 

olmak. Belgelendirmek 

şartıyla ar-ge işbirliği proje 

deneyimine sahip olmak. 

Stratejik yönetim alanında 

çalışma yapmış olmak. 

569 
Mühendislik 

Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Yapım Yönetimi 

Arş. 

Gör. 
1 6 70 Sayısal 50 

İlgili alanda doktora yapıyor 

olmak. 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 

sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 

gün içerisinde 06.10.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile 

başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli 

başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 

sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 

yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 

yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi  

2. Doktora belgesi 

3. Doçentlik belgesi 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi  

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 

6. Resimli öz geçmiş 

7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 

yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 

bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen 

atama kriterlerini sağlamış olmak. 

b)Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 

Aranılan Belgeler: 

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 

2. Resimli öz geçmiş 

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 

6. ALES sonuç belgesi 
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7. Nüfus cüzdanı sureti 

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 

9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için)  

10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 

Aranılan Nitelikler: 

1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 

2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. 

3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 

puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek 

Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 

yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 

80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte 

Bölüm/ 

Ana Bilim 

Dalı 

Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve 

doktora yapmış olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

Dr. 

Öğretim 

Görevlisi 

1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup 

endüstri- örgüt veya sosyal psikoloji 

alanında yüksek lisans ve doktora yapmış 

olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. 

Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, 

Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, 

Endüstri/Örgüt Psikolojisi, Trafik 

Psikolojisi veya Bilişsel Bilimler anabilim 

dallarının birinde yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

    11223/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca “Öğretim 

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi 
Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri 
uyarınca “Tam Zamanlı” “Öğretim Görevlisi” ve “Araştırma Görevlisi” istihdamı yapılacaktır. 

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / 
Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir. 

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın 
iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.  

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
3-Özgeçmiş, 
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge) 
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)  
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge) 
8-ALES Belgesi 
9-4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
10-Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması 

gerekir.)  
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı 

belge) 
12-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru 21.09.2022 Giriş Sınavı 11.10.2022 

Son Başvuru (Mesai Bitimi) 05.10.2022 Giriş Sınav Saati 10:00 

Ön Değerlendirme Sonuç İlanı 07.10.2022 Giriş Sınav Yeri İAÜ Florya Halit Aydın Yerleşkesi 

  Nihai Değerlendirme Sonuç 14.10.2022 

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.aydin.edu.tr 

 

Birimi 
Bölüm / 
Program 

Kadro 
Unvanı 

İlan 
Verilecek 

Adet 
ALES 

YABANCI 
DİL 

Aranan Nitelikler 

Anadolu BİL 
Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Öğr. 
Gör. 

1 70 - 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve 
Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, 
Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri, Bilgisayar 
Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, 
Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Yazılımı alanlarından birinden 
lisans mezunu olmak. Tezli 
yüksek lisans mezunu olmak. 
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Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Programcılığı 

(İngilizce) 

Öğr. 

Gör. 
1 70 85 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar 

Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri 

Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Bilişim Sistemleri, 

Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Bilgisayar 

Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Yazılımı alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. Tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Otomotiv 

Teknolojisi 

Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Otomotiv Öğretmenliği, Otomotiv 

Mühendisliği veya Otomotiv 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak. İlgili alanlardan 

birinden tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Hava 

Ulaştırma 

İşletmeciliği 

Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

İşletme, Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, 

Lojistik, Turizm ve Seyahat 

İşletmeciliği bölümlerinden lisans 

mezunu olmak ve bu alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve sivil havacılık 

sektöründe en az 2 yıl iş 

deneyimine sahip olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Sivil Havacılık 

Kabin 

Hizmetleri 

Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Sivil Hava Ulaştırma 

İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, 

Lojistik, Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri, Turizm ve Seyahat 

İşletmeciliği bölümlerinden lisans 

mezunu olmak ve bu alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans 

yapmış olmak ve sivil havacılık 

sektöründe en az 2 yıl iş 

deneyimine sahip olmak 
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Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uçak 

Teknolojisi 

Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, 

Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde-

Motor Bakım, Uçak Elektrik- 

Elektroniği, Makine Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Makine Öğretmenliği, Otomotiv 

Öğretmenliği veya Pilotaj 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak. Havacılık Bilimi 

ve Teknolojileri, Uçak Gövde-

Motor Bakım, Uçak Elektrik-

Elektronik veya Sivil Havacılık 

alanlarından birinden tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Moda Tasarımı 
Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda 

Tasarımı, Tekstil, Tekstil 

Mühendisliği alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak. 

İlgili alanlardan birinden tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Tasarım, Bilgisayarda Kalıp 

Tasarımı, Elde Kalıp ve Dikim 

alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uygulamalı 

İspanyolca ve 

Çevirmenlik 

Öğr. 

Gör. 
1 70 85 

İspanyol Dili ve Edebiyatı veya 

İspanyolca alanında lisans 

mezunu olmak. İlgili alanlardan 

birinden tezli yüksek lisans 

mezunu olmak. 

Anadolu BİL 

Meslek 

Yüksekokulu 

Uygulamalı 

Rusça ve 

Çevirmenlik 

Öğr. 

Gör. 
1 70 85 

Rusça Mütercim Tercümanlık, 

Rus Dili ve Eğitimi, Rusça 

Öğretmenliği alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak. 

İlgili alanlardan birinden tezli 

yüksek lisans mezunu olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diyaliz 
Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, 

Sağlık alanında tezli yüksek 

lisans yapmış olmak, 

Belgelendirmek kaydıyla 

Hemodiyaliz hemşireliği alanında 

en az 4 yıl deneyim sahibi olmak 

ve belgelendirmek kaydıyla 

Yükseköğretim kurumlarında en 

az 4 yıl ders vermiş olmak. 
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Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Radyoterapi 
Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Radyoterapi alanında ön lisans 

mezunu olmak. Fizik, Fizik 

Mühendisliği veya Fizik 

Öğretmenliği lisans mezunu 

olmak ve Sağlık Fiziği veya 

Nükleer Fizik alanlarında tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

Öğr. 

Gör. 
1 70 - 

Lisans mezunu olmak, Tıbbi 

Laboratuvar Teknikerliği 

alanında eğitim almış olmak, 

Alanında en az dört yıl tecrübe 

sahibi olmak ve Yükseköğretim 

Kurumlarında kendi alanında en 

az dört yıl ders vermiş olmak. 

Yabancı 

Diller 

Yüksekokulu 

Hazırlık Okulu 
Öğr. 

Gör. 
15 70 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, İngiliz Dili, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak. İngilizce 

Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Dili ve 

Edebiyatı, İngiliz Dili, İngilizce 

Mütercim Tercümanlık veya 

Çeviribilim alanlardan birinden 

tezli yüksek lisans mezunu 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

İngilizce 

Öğretmenliği 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı, bölümlerinin 

birinde lisans mezunu olmak. Bu 

alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Özel Eğitim 

Öğretmenliği 

Arş. 

Gör. 
2 75 70 

Özel Eğitim Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak. Alanında tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Müzik 

Öğretmenliği 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Müzik Eğitimi alanında lisans 

mezunu olmak. Müzik Eğitimi 

alanında Tezli Yüksek Lisans 

veya Doktora yapıyor olmak 
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Eğitim 

Fakültesi 

Arapça 

Öğretmenliği 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça 

Öğretmenliği veya Arapça 

Mütercim Tercümanlık 

Bölümlerinden lisans mezunu 

olup bu alanlarda yüksek lisans 

veya doktora yapıyor olmak veya 

İlahiyat Fakültesi ya da İslami 

İlimler Fakültesi lisans mezunu 

olup Arap Dili Belagati veya Arap 

Dili ve Edebiyatı alanlarında 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

İngiliz Dili, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 

Edebiyatı alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. Söz 

konusu alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Psikoloji bölümü lisans mezunu 

olmak. Psikoloji, Klinik Psikoloji, 

Uygulamalı Psikoloji veya Sosyal 

Psikoloji alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Tekstil ve Moda 

Tasarımı 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Tekstil Tasarımı, Moda Tasarımı, 

Tekstil ve Moda Tasarımı 

alanlarından birinden lisans 

mezunu olmak. İlgili alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans veya 

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi 

olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Gastronomi ve 

Mutfak 

Sanatları 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

lisans mezunu olmak ve aynı 

alanda tezli yüksek lisans 

öğrencisi veya doktora yapıyor 

olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Drama ve 

Oyunculuk 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Oyunculuk, Drama ve 

Oyunculuk, Tiyatro alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak. 

Söz konusu alanlardan birinde 

tezli yüksek lisans veya 

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi 

olmak. 
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Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Çizgi Film ve 

Animasyon 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Çizgi Film ve Animasyon 

alanında lisans mezunu olmak. 

Aynı alanda tezli yüksek lisans 

veya doktora/sanatta yeterlik 

öğrencisi olmak. 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 
Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Grafik Tasarım alanında lisans 

mezunu olmak. Aynı alanda tezli 

yüksek lisans veya 

doktora/sanatta yeterlik öğrencisi 

olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Anayasa 

Hukuku 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. 

Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku 

alanında doktora öğrencisi 

olmak. 

Hukuk 

Fakültesi 

Medeni Usul ve 

İcra İflas 

Hukuku 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. 

Özel Hukuk, Medeni Usul ve İcra 

İflas Hukuku alanında tezli 

yüksek lisans öğrencisi olmak 

Hukuk 

Fakültesi 
Ticaret Hukuku 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak. 

Özel Hukuk, Ticaret Hukuku 

alanında tezli yüksek lisans 

öğrencisi olmak. 

İletişim 

Fakültesi 
Gazetecilik 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Gazetecilik bölümlerinden lisans 

mezunu olmak. Gazetecilik, 

genel gazetecilik, medya ve 

iletişim çalışmaları alanlarında 

tezli yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Yeni Medya ve 

İletişim 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Yeni Medya ve İletişim, Yeni 

Medya, Yeni Medya ve 

Gazetecilik alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. Söz 

konusu alanlardan birinde Tezli 

Yüksek Lisans yapıyor ya da 

yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
4 75 85 

İşletme, İşletme Yönetimi, 

Uluslararası İşletme lisans 

mezunu olmak. İşletme alt 

alanlarından birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Muhasebe ve 

Finans 

Yönetimi 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Muhasebe ve Finans Yönetimi, 

Muhasebe ve Finansman, 

Muhasebe alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. İlgili 

alanlardan birinden tezli yüksek 

lisans veya doktora öğrencisi 

olmak. 
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İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Havacılık 

Yönetimi 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Havacılık Yönetimi, Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği, Sivil Hava 

Ulaştırma alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. İlgili 

alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans ve doktora öğrencisi 

olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Kamu Yönetimi 
Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak. 

İlgili alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi olmak. 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Endüstriyel 

Tasarım 

Arş. 

Gör. 
2 75 70 

Endüstriyel Tasarım, Mimarlık 

veya İç Mimarlık alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak ve 

bu alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Mimarlık 
Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Mimarlık bölümünden lisans 

mezunu olmak. Mimarlık 

alanında tezli yüksek lisans 

öğrencisi veya mezunu olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
3 75 85 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya Bilgisayar 

Bilimleri lisans diplomasına sahip 

olmak. Bu alanlardan birinde 

tezli yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Endüstri Mühendisliği, İşletme 

Mühendisliği veya Makine 

Mühendisliği bölümlerinden 

birinde lisans mezunu olmak. Bu 

alanlardan birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve 

Uzay 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Uçak Mühendisliği, Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği, Makine 

Mühendisliği alanlarından 

birinden lisans mezunu olmak ve 

ilgili alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 
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Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Makine Mühendisliği, Metalurji 

ve Malzeme Bilimi Mühendisliği 

veya Malzeme Bilimi ve 

Mühendisliği Bölümlerinden 

birisinden lisans mezunu olmak. 

Bu alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) 

Arş. 

Gör. 
1 75 85 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, 

bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak. Bu alanlardan 

birinde tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Arş. 

Gör. 
3 75 70 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

lisans mezunu olmak ve 

alanında yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Arş. 

Gör. 
2 75 70 

Spor bilimleri alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans 

öğrencisi veya mezunu olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

Arş. 

Gör. 
2 75 70 

Beden Eğitimi, Beden Eğitimi ve 

Spor Öğretmenliği alanlarından 

birinde tezli yüksek lisans 

öğrencisi veya mezunu olmak. 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Spor 

Yöneticiliği 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretmenliği, Spor 

Bilimleri alanlarından birinde tezli 

yüksek lisans öğrencisi veya 

mezunu olmak. 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 

Arş. 

Gör. 
1 75 70 

Yönetim Bilişim Sistemleri, 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Endüstri 

Mühendisliği, İşletme 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, 

Bilişim Sistemleri ve 

Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri, Bilgisayar 

Teknolojisi veya Bilgisayar 

Bilimleri alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak. Bu 

alanların birinde tezli yüksek 

lisans veya doktora yapıyor 

olmak. 
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Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 
(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

2 75 85 

Yönetim Bilişim Sistemleri, 
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim 
Sistemleri Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, İşletme 
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, 
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar 
Teknolojisi veya Bilgisayar 
Bilimleri alanlarından birinden 
lisans mezunu olmak. Bu 
alanların birinde tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

Uygulamalı 
Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım 
Geliştirme 
(İngilizce) 

Arş. 
Gör. 

1 75 85 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Matematik Mühendisliği, Elektrik 
ve Elektronik Mühendisliği, 
Yazılım Mühendisliği, Matematik 
Mühendisliği, Makine 
Mühendisliği, Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisliği, 
Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar 
Öğretmenliği, Elektronik ve 
Haberleşme Öğretmenliği, Elektrik 
Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar 
Eğitimi alanlarından birinden 
lisans mezunu olmak. Bu 
alanların birinde tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

İngilizce 
Mütercim 

Tercümanlık 

Arş. 
Gör. 

1 75 85 

İngilizce Mütercim Tercümanlık 
bölümü ve Çeviri Bilim lisans 
mezunu olmak. Bu alanlardan 
birinde tezli yüksek lisans veya 
doktora yapıyor olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Rusça Mütercim 
Tercümanlık 

Arş. 
Gör. 

1 75 85 

Rusça Mütercim Tercümanlık, 
Rus Dili ve Eğitimi, Rusça 
Öğretmenliği alanlarından 
birinden lisans mezunu olmak. Bu 
alanlardan birinde tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

Yabancı Diller 
Yüksekokulu 

Arapça 
Mütercim 

Tercümanlık 

Arş. 
Gör. 

2 75 85 

Arapça Mütercim Tercümanlık, 
Arap Dili ve Eğitimi, Arapça 
Öğretmenliği alanlarından 
birinden lisans mezunu olmak. Bu 
alanlardan birinde tezli yüksek 
lisans veya doktora yapıyor 
olmak. 

İlgililere duyurulur. 11232/1-1 
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi 

alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki 

şartları taşımaları gerekmektedir. 

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), 

özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden alınmış 

karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, adli sicil kaydı, yabancı dil sınav sonuç belgesi ile yayın listesini, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki 

belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış olan CD veya taşınır bellek ile Rektörlük 

Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir), özgeçmişleri, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış veya e-Devlet üzerinden 

alınmış karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, 2 fotoğraf, Nüfus 

Cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan 1 adet fiziki dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet pdf formatında hazırlanmış 

olan CD veya taşınır bellek ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları 

gerekmektedir. 

Genel Şartlar; 

*Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web 

sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma 

Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve 

yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Adayların yayın dosyalarında sundukları ulusal ve uluslararası makale ile bildirilerin 

yayınlandığı dergilerin indekslerini gösteren belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları 

kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

*Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

*2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında 

başvuru yapılabilecek Dr. Öğr. Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

*Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların uzmanlık belgelerini sunmak kaydıyla mecburi hizmet yükümlülüklerinin en geç 

üç ay içinde bitireceklerini belgelendirmeleri zorunludur. 

*Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. 

Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir. 

*Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasında iptal ve/veya 

değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

MÜRACAAT TARİHİ; İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 
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İlan No Birimi 
Bölüm/ 

Anabilim Dalı 
Unvanı Adet Derece Açıklama 

202234 Tıp Fakültesi 
Cerrahi Tıp Bilimleri /  

Göz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Göz Hastalıkları 

alanında yapmış olmak. 

Glokom hastalarında 

nöroproteksiyon hakkında 

çalışma yapmış olmak. 

202235 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri /  

Kulak, Burun, Boğaz 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Kulak Burun ve 

Boğaz Hastalıkları alanında 

yapmış olmak. Endonazal 

mikro Endoskopik sinüs 

cerrahisi konusunda deneyimli 

olmak. 

202236 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri /  

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon alanında 

yapmış olmak. Yoğun Bakım 

alanında yan dal yapmış 

olmak. 

202237 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri /  

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Kalp ve Damar 

Cerrahisi alanında yapmış 

olmak. Akut Koroner 

Sendromlu Hastalarda Off- 

Pump ve On-Pump Bypass’ın 

etkileri ile ilgili çalışma yapmış 

olmak. 

202238 Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp Bilimleri /  

Kadın Hastalıkları ve 

Doğum 

Doçent 1 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

alanında doçentliğini almış 

olmak. Gestasyonel diabetes 

mellitusta eser elementler ve 

dismenore konularında 

çalışma yapmış olmak. 

202239 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri /  

Acil Tıp 
Doçent 1 1 

Acil Tıp alanında doçentliğini 

almış olmak. Künt göğüs 

travması ve karbonmonoksit 

zehirlenmesi konularında 

çalışması olmak. 

202240 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri /  

Kardiyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Kardiyoloji 

alanında yapmış olmak. 

Pulmoner hipertansiyon 

alanında çalışması olmak. 

202241 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri /  

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları alanında yapmış 

olmak. Şizofreni hastalarında 

fonksiyonel nöro görüntüleme 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 
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202242 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri /  

Tıbbi Genetik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Tıp fakültesi mezunu olmak. 

Tıpta uzmanlığını Tıbbi 

Genetik alanında yapmış 

olmak. Likit biyopside 

deneyimli olmak. 

202243 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri /  

Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon alanında 

yapmış olmak. Aşil tendon 

iyileşmesinde apelin 

ekspresyon düzeyindeki 

değişiklikler konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

202244 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp Bilimleri /  

Halk Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Halk Sağlığı 

alanında yapmış olmak. 

İnsanlarda ağır metal 

maruziyeti ile ilgili çalışma 

yapmış olmak. 

202245 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri /  

Enfeksiyon 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik 

Mikrobiyoloji alanında yapmış 

olmak. HIV ve Hepatit B 

üzerine çalışma yapmış 

olmak. 

202246 Tıp Fakültesi 

Dahili Tıp Bilimleri /  

Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Uzmanlığını Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı Hastalıkları 

alanında yapmış olmak. 

Çocuk ve ergenlerde obsesif 

kompulsif bozukluk üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

202247 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri /  

Tıbbi Parazitoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Tıbbi Parazitoloji anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. Doktora sonrası en az 

iki yıl ders vermiş olmak. 

202248 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri /  

Fizyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Tıpta uzmanlığını fizyoloji 

alanında yapmış olmak. 

Nörofizyolojide deneyimli 

olmak. 

202249 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri /  

Biyokimya 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Tıpta uzmanlığını Tıbbi 

Biyokimya alanında yapmış 

olmak. Biyokimyasal 

ölçümlerde kullanılan yöntem 

karşılaştırmaları konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 
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202250 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp Bilimleri /  

Tıbbi Mikrobiyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. 

Tıpta uzmanlığını Tıbbi 

Mikrobiyoloji anabilim dalında 

yapmış olmak. 

202251 Tıp Fakültesi 

Temel Tıp Bilimleri /  

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Tıp Fakültesi Histoloji ve 

Embriyoloji alanında doktora 

veya tıpta uzmanlığını yapmış 

olmak. Diyabet ve 

Hipertansiyon konularda 

deneysel çalışma yapmış 

olmak. 

202252 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik Bilimler /  

Diş Hastalıkları ve 

Tedavisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Uzmanlığını Restoratif Diş 

Tedavisi alanında almış 

olmak. 

202253 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Hemşirelik /  

İç Hastalıkları 

Hemşireliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

İç Hastalıkları Hemşireliği 

alanında doktora yapmış 

olmak. Metabolik sendrom ve 

obezite konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

202254 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi /  

Sağlık Ekonomisi ve 

Politikası 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Muhasebe ve Finans alanında 

doktora yapmış olmak. Sağlık 

Yönetimi alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

202255 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Psikoloji /  

Sosyal Psikoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Psikoloji lisans mezunu olmak. 

Sosyal Psikoloji alanında 

doktora yapmış olmak. Sosyal 

Psikoloji alanı ile ilgili 

çalışmaları bulunmak. 

202256 

Ünye İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi /  

Siyaset ve Sosyal 

Bilimler 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. 

Müzakereci demokrasi teorisi 

alanında çalışma yapmış 

olmak. 

202257 

Ünye İktisadi 

ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi /  

Yönetim Bilimleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Yönetim Bilimleri anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. Kamu yönetiminde kriz 

yönetimi ve e-Devlet alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

202258 

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Denizcilik İşletmeleri 

Yönetimi /  

Deniz Ulaştırma 

İşletme Yönetimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 

alanında doktora yapmış 

olmak. Denizyolu 

taşımacılığında tahminleme 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 
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202259 

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri 

Mühendisliği /  

Gemi İnşaatı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Gemi İnşaatı ve Gemi 

Makineleri Mühendisliği 

alanında doktora yapmış 

olmak. Doğal kompozit 

malzemeler üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

202260 

Fatsa Deniz 

Bilimleri 

Fakültesi 

Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği /  

Gemi Makineleri 

İşletme Mühendisliği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği veya Deniz 

Ulaştırma Mühendisliği 

alanında doktora yapmış 

olmak. Gemi makinelerinde 

bakım onarım konularında 

çalışmalar yapmış olmak. 

202261 
Eğitim 

Fakültesi 

Temel Eğitim /  

Okul Öncesi Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

alanında doktora yapmış 

olmak. Okul öncesi dönemde 

zihin kuramı üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

202262 
Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri/  

Eğitim Programları ve 

Öğretim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Eğitim Programları ve Öğretim 

alanında doktora yapmış 

olmak. Ters-yüz edilmiş 

öğrenme yaklaşımı üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

202263 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı /  

Grafik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 4 

Sanat ve Tasarım 

anabilim/anasanat dalında 

doktora yapmış olmak. 

İnteraktif infografik ve görsel 

kimlik alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 

202264 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı /  

Grafik 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Grafik, Grafik Tasarım veya 

Resim anasanat dallarından 

birinde sanatta yeterliğini 

tamamlamış olmak. Baskı 

resim ve kamusal alanda 

sanat üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

202265 

Müzik ve 

Sahne 

Sanatları 

Fakültesi 

Müzikoloji /  

Müzik Teorisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Müzik Eğitimi alanında 

doktora yapmış olmak. Müzik 

Teorisi ve Piyano alanında 

çalışmaları bulunmak. 
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202266 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri /  

Kelam ve İtikadi İslam 

Mezhepleri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Temel İslam Bilimleri anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. Kelam ve Mezhepler 

Tarihi alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

202267 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri /  

Fıkıh 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

Temel İslam Bilimleri anabilim 

dalı, İslam Hukuku alanında 

doktora yapmış olmak. 

202268 
İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Tarihi ve 

Sanatları /  

Siyer-i Nebi ve İslam 

Tarihi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi 

anabilim dalında doktora 

yapmış olmak. İslam Tarihinde 

ibadetlerin uygulanma 

biçimleri üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

202269 

Teknik Bilimler 

Meslek 

Yüksekokulu 

Elektronik ve 

Otomasyon /  

Elektronik 

Haberleşme 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği anabilim dalında 

doktora yapmış olmak. Düşük 

frekans ölçümleri ve 

elektromanyetik modellemeler 

üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

202270 
Fatsa Meslek 

Yüksekokulu 

Muhasebe ve Vergi /  

Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları 

Doçent 1 1 

Muhasebe alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları 

alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 

202271 

Ulubey 

Meslek 

Yüksekokulu 

Gazetecilik ve 

Habercilik /  

Medya ve İletişim 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 3 

İletişim Bilimleri anabilim 

dalında doktora yapmış 

olmak. Sinema ve yeni medya 

alanlarında çalışmaları 

bulunmak. 

202272 
İkizce Meslek 

Yüksekokulu 

Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık /  

Bankacılık ve 

Sigortacılık 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 2 

Katılım Bankacılığı alanında 

doktora yapmış olmak. Katılım 

bankalarının kurumsal 

sürdürülebilirliği üzerine 

çalışma yapmış olmak. 

202273 
İkizce Meslek 

Yüksekokulu 

Sağlık Bakım 

Hizmetleri /  

Yaşlı Bakımı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 1 

Hemşirelik Esasları alanında 

yüksek lisans ve doktora 

yapmış olmak. Yoğun bakım 

enfeksiyonları ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları

Yönetmeliği
–– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/56, K: 2022/100 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/65, K: 2022/102 Sayılı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 Tarihli ve E: 2022/67, K: 2022/103 Sayılı

Kararı

YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


