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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan:
TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tapu sicilini oluşturan tapu kütüğü, kat mül-

kiyeti kütüğü ve bunu tamamlayan yevmiye defteri, belgeler ve tapu planlarına ilişkin; apli-
kasyon ve yüzölçümü hesabı gibi teknik işlemlerde kullanılan yanılma sınırının tanımlanmasına
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, tapu sicilinin oluşturulması, güncellenmesi ve düzel-

tilmesi işlemlerinde kullanılan yanılma sınırının belirlenmesine ilişkin uygulanacak usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun

41 inci maddesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 480 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 488 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aplikasyon: Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki

bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemini,
b) Aplikasyon yanılma sınırı: Aplikasyon işleminde, plan ve teknik evraklarda yer alan

bilgilerin, zemine aplike edilirken ölçme tekniğine göre ortaya çıkabilecek hataların kabul edi-
lebilir en yüksek sınırını,

c) Arşiv onaylı koordinatlı parsel/geometri: İlk tesis, güncelleme ve sayısallaştırma ka-
dastro çalışmalarında ya da bu çalışmalardan sonra yapılan imar uygulaması, toplulaştırma, if-
raz gibi değişiklik işlemleri ile doğrudan koordinatlı (ITRF96,ED50,LOKAL) olarak üretilen,
yüzölçümü parsel köşe koordinatları ile hesaplanarak tescil edilmiş olan ve pafta zemin uyumu
bulunan parselleri/geometrileri,

ç) Dönüşüm: Farklı koordinat sistemlerinde üretilen teknik değerlerin birbirine dönüş-
türülmesi sürecini,

d) Epok: GNSS Ölçme Yöntemleri kullanılırken, hesaplamaların yapıldığı zaman pe-
riyodunu,

e) Fotoğrametrik yöntem: Hava fotoğraflarının stereo değerlendirilmesi sonucunda üre-
tilen haritalar kullanılarak oluşturulan planları,

f) GNSS: Küresel konum belirleme sistemini,
g) Fotoplan: Hava fotoğrafları kullanılarak oluşturulan, resim ölçeğindeki planları,
ğ) Geçici koordinatlı parsel/geometri: Arşiv onaylı koordinat tanımı kapsamı dışında

kalan tüm parselleri/geometrileri,
h) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
i) Hesap yüzölçümü: Tapulama, kadastro çalışmaları veya tescile konu harita ve plan-

ların yapımı sonucunda üretilen parsellerin çeşitli alan hesabı yöntemlerine göre hesaplanan
yüzölçümünü,
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j) Kabul edilebilir fark: Ölçü, aplikasyon, dönüşüm ve hesaplama çalışmalarında, üretim
ve ölçü yöntemine göre hesaplanan yanılma sınırı dahilinde kalan farkı,

k) Ölçek: Tapu planının çizildiği paftanın ölçeğini,
l) Pafta-zemin uyumu: Birim (Köy/Mahalle), ada veya parsel bazında zemindeki sabit

sınırlar ile (bina, duvar, tel çit ve benzeri) ile paftasındaki sınırların uyumunu,
m) Prizmatik yöntem: Oluşturulan ölçü doğruları kullanılarak, dik ayak ve dik boylarına

ilişkin uzunlukların ölçülmesine ilişkin üretim yöntemini,
n) Resmi senet: 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu uyarınca, tapu müdür-

lüklerince akitli işlemler için hazırlanan resmi sözleşmeyi,
o) Sayısal yöntem: Bir koordinat sistemine bağlı olarak, geometrilerin köşe koordinat-

larının sayısal olarak üretilmesine imkan veren yöntemlerin tamamını,
ö) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini,
p) Takeometrik yöntem: Kutupsal ölçülerde, açı ve mesafeler kullanılarak geometrilere

ilişkin köşe noktalarının konumlarının belirlendiği yöntemi,
r) Tapulama ve kadastro çalışmaları: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Ka-

nununun öngördüğü Tapu sicilinin oluşturulması amacıyla, taşınmaz mallarının sınırlarının
arazi ve harita üzerinde belirlenerek hukuki durumlarının tespit edilmesi çalışmalarını,

s) Tapu planı: Tapu siciline tescili gereken taşınmazlarla ilgili mülkiyet ve irtifak hak-
larının sınırlarını, yapıların konumlarını, belirtilmesi gereken diğer teknik hususları gösteren,
resmi ölçüme uygun olarak sayısal veya çizgisel şekilde üretilen kadastro, kadastro paftalarının
yenilenmesi, sayısallaştırma veya düzeltme çalışmaları sonucu oluşturulan planlar ile ilgili ida-
relerce yapılan veya yaptırılan talebe bağlı değişiklikler sonucu düzenlenen harita ve plânları,

ş) Tapu sicilinde kayıtlı yüzölçümü: Tapulama ve kadastro çalışmaları ile tescile konu
harita ve planların yapımına ilişkin diğer çalışmalar sonucunda üretilen parsellerin tapu sicilinde
kayıtlı yüzölçümünü,

t) Temliki tasarruf: Mülkiyetin devir borcunu doğuran işlemleri,
u) Üretim yöntemi: Tapu planının, üretim tarihinde o planın üretimi için kullanılan tek-

nik yöntemlerin tamamını,
ü) Yanılma sınırı: Tapu plânının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınma-

zın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel
olarak kabul edilebilir farkı (tecvizi),

v) Yüzölçümü hesabı yanılma sınırı: Yüzölçümü hesabında, tapu planının oluşturulduğu
tarihte; koordinatlar, uzunluklar ya da planimetre ile yapılan tescile esas ilk hesap sonucu ile
kapalı alanın, plan ve arşiv bilgileri kullanılarak bilgisayar ortamında yeniden oluşturulması
sonucu elde edilen köşe koordinatları yardımıyla yapılan ikinci hesabın arasındaki farkın kabul
edilebilir en yüksek sınırını,

ifade  eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yanılma Sınırı Hesabı
Yanılma sınırı hesabında temel hususlar ve kadastro teknik komisyonu
MADDE 5- (1) Yanılma sınırına esas amprik değerlerin gelişen teknoloji ve ölçüm tek-

nikleri sebebiyle değişmesinin gerektiği hallerde Genel Müdürlükçe kadastro teknik komisyonu
oluşturulur.

(2) Kadastro teknik komisyonu; Genel Müdürün veya Kadastro Dairesi Başkanlığının
bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısının başkanlığında, Kadastro Dairesi Başkanı, Harita
Dairesi Başkanı ve üç ayrı üniversitenin Harita/Geomatik/Harita ve Kadastro/Jeodezi ve Fo-
togrametri Mühendisliği bölümlerinden birer öğretim üyesi olmak üzere toplam altı kişiden
oluşur.
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(3) Kadastro teknik komisyonu en az beş üyenin katılımıyla toplanır. Komisyon karar-
ları oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır.

(4) Kadastro teknik komisyonu kararları, toplantıya katılan tüm üyeler tarafından im-
zalanır ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayını müteakiben yürürlüğe girer.

(5) Kadastro teknik komisyonunun sekretarya işlemleri, Kadastro Dairesi Başkanlığınca
yürütülür.

Pafta-zemin uyumu

MADDE 6- (1) Mülkiyeti nakil sonucu doğuran akitli ve akitsiz işlemlerin Türk Medeni
Kanununun 719 uncu maddesine uygun olarak taşınmazın tescilli haritası üzerindeki sınırları
üzerinden yapılması esastır. Taşınmazların, tapu sicilinde kayıtlı yüzölçümü ile düzenlenen
resmi senet veya istem belgesinde belirtilen yüzölçümleri tarafları bilgilendirme mahiyetinde-
dir.

Yüzölçümü hesabı yanılma sınırı dahilinde kalan farklara ilişkin işlemler

MADDE 7- (1) Güncelleme, sayısallaştırma ve benzeri kadastro çalışmalarında plan-
ların yeniden oluşturulması neticesinde ortaya çıkan veya kadastro teknik işlemleri sırasında
belirlenen yanılma sınırı dahilindeki yüzölçümü farkları, tapu planlarının oluşturulmasının tek-
nik aşamalarındaki bilimsel olarak kabul gören yanılma sınırı içerisinde olduğundan hata olarak
değerlendirilmez. Bu husus yanılma sınırı dahilinde kalan mevcut tapu yüzölçümünün doğru
olduğu karinesini oluşturmakla birlikte, yanılma sınırı dahilinde kalan farklar Kadastro Kanu-
nun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca resen de giderilebilir.

Yüzölçümü hesabında yanılma sınırı

MADDE 8- (1) Yüzölçümü hesaplarında yanılma sınırı, orijinal üretim yöntemine göre
hesaplanır. Yüzölçümü hesaplanan geometri, arşiv onaylı ya da geçici koordinata sahiptir. Ya-
nılma sınırı hesabı, koordinat kalitesini belirleyen bu özelliğe göre iki farklı yöntemle hesap-
lanır.

(2) Arşiv onaylı geometrilerde, üretim tarihinde yapılan ve sonucu tapu siciline de kayıt
edilen hesaplama ile yeni hesap arasında; dönüşümden, yuvarlatmadan ya da daha evvelden
yapılan çalışmalarda kullanılan alan dengeleme gibi uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan
farklara ilişkin yanılma sınırı, aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlar kullanılarak artan oranlı
olarak hesaplanır. Hesaplamalarda, “Alan” değişkeni, arşiv onaylı koordinatların desimetrekare
(virgülden sonra iki basamak) mertebesinde kullanılarak bulunan yüzölçümü bilgisini ifade et-
mektedir. Artan oranlı hesaplama sonucunda bulunan yanılma sınırı, arşiv onaylı geometrinin
alanının yukarı ve aşağı yönde yanılma sınırını verir.
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(3) Dönüşüm ve epok kaydırma işlemleri, 30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliğinde belirtilen teknik esaslara göre yapıldığı için, bu işlemler sonucu meydana ge-
lebilecek yüzölçümü bilgisi değişimleri ikinci fıkradaki tabloda belirtilen sınırlar içerisinde
kalır.

(4) Kadastro teknik düzenlemelerine göre, tescile esas yüzölçümü hesaplarında, met-
rekare veya desimetrekare mertebesine yuvarlamadan kaynaklı farklar ile pafta ve zemin uyu-
munun olduğu, zemin sınırlarının değişmediği hallerde, bu Yönetmelikte belirtilen sınırların
dışında kalsa dahi yanılma sınırları içerisinde sayılır.

(5) Geçici koordinatlı parsellerde yüzölçümü hesabı yanılma sınırı; parselin üretim yön-
temine göre belirlenen nokta konum doğruluğu dikkate alınarak hesaplanır. Yüzölçümü yanılma
sınırı hesaplarında, parsel köşe noktalarının orijinal üretim yönteminden gelen nokta konum
doğrulukları dikkate alınarak oluşturulabilecek en büyük geometrik şekil ile en küçük geomet-
rik şekil dikkate alınır. Buna göre, öncelikle parselin üretim yönteminden gelen nokta konum
doğruluğu miktarı yarıçapında, orijinal ölçü değerlerine göre ve doğru sayısallaştırma yönte-
miyle bilgisayar ortamında üretilen geometrinin parselin her köşe noktasına hata çemberleri
çizilir. Çizilen hata çemberlerine değecek şekilde, geometrinin dışında ve içinde oluşturulacak
kapalı alanlardan, yüzölçümü en yüksek olan alan dış yanılma sınırı, yüzölçümü en düşük olan
alan ise iç yanılma sınırı olarak kabul edilir. Buna göre parsel kayıtlı yüzölçümü;

aralığında yer almalıdır. Burada n parselin köşe nokta sayısını, F yatay koordinatlar kullanılarak
yapılan Gauss alan hesabı formülünü ifade etmektedir. Formüllerdeki 400 değeri her parsel
köşe noktası için hata çemberlerinin 1 grad aralıklarla bölünerek geometrik şekillerin oluştu-
rulduğunu tanımlar. Bu durumda her parsel için 400n adet alan hesaplanır. Gauss alan hesabına
ilişkin formüller aşağıda verilmiştir:

(6) Yenileme, güncelleme, sayısallaştırma, tescile konu değişiklik ya da teknik hata dü-
zeltme işlemleri gibi kadastro çalışmaları sonucu üretilen, yüzölçümü arşiv onaylı koordinat-
larla hesaplanan geometrilere ilişkin, tesis kadastrosu sonrası tapuya kaydedilen yüzölçümleri
ile yeni yapılan çalışmalar sonucu kaydedilen yüzölçümü farklılıklarına yönelik itiraz ve da-
valara ilişkin değerlendirmelerde, parselin yeni yapılan çalışma öncesindeki üretim yöntemi
göz önüne alınarak bu maddede belirtilen yaklaşımlara göre yüzölçümü hesabı yanılma sınırı
esas alınır.

Geçici koordinatlı parsellerde üretim yöntemi yanılma sınırı ilişkisi

MADDE 9- (1) 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yaklaşım kullanılarak ya-
pılacak hesaplamalarda, üretim yöntemine göre nokta konum doğrulukları aşağıdaki tablodan
alınır:

27 Eylül 2022 – Sayı : 31966                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



(2) Bir parsel geometrisi, birden fazla üretim yöntemi ile elde edilmiş olduğu durumda,
geometrinin köşe kırık noktalarının, nokta konum doğruluğu birinci fıkrada yer alan tablodan
alınan en yüksek değer hesaplamalarda esas olarak kullanılır.

(3) Birinci fıkradaki tabloda bulunmayan ölçekte üretilen geometriler için nokta konum
doğruluğuna ilişkin değerleri talep halinde belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Yüzölçümü hesabı yanılma sınırı hakkında bilgilendirme
MADDE 10- (1) Yüzölçümü hesabının yanılma sınırının, yüzölçümü bilgisi verilen

bütün formlarda, web servislerde ve kurumsal internet sitelerinde yer alması Genel Müdürlükçe
sağlanır.  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Mülkiyetin devri sonucunu doğuran işlemlerde, sonradan yapılacak kadastro teknik
çalışmalarında, taşınmazın kayıtlı yüzölçümü ile yeni hesaplanan yüzölçümü arasında oluşa-
bilecek farkların ihtilaflara sebebiyet vermemesi adına, tarafları işlem öncesi taşınmazın ze-
mindeki sınırlarını ve yüzölçümünü tespit ettirmeye yönlendirici ifadeler resmi senet veya
istem belgesine eklenir.

Aplikasyon yanılma sınırı
MADDE 11- (1) Aplikasyon işleminde yanılma sınırı, üretim yönteminden gelen nokta

konum doğruluğu ile aplikasyon işleminde kullanılan ölçü yönteminin yanılma sınırının karesel
ortalama hatasının hesaplanması yolu ile bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 12- (1) Diğer mevzuatta kesin koordinata yapılan atıflar, arşiv onaylı koor-

dinata yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün

bağlı olduğu Bakan yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve

30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeli-
ğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya
verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile
uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde
yapılacak mal/hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlan-
mıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunu ile 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları İhale Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri,
b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, peyzaj ve çevre bakımı, tercüme, haberleşme, si-

gorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, avukatlık, danışmanlık,
tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, barınma, toplantı, organizas-
yon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgi-
sayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini ve benzeri hizmetleri,

c) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal ve hizmet alım-satımları ile yapım,
kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin istekliler arasından seçilecek
birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imza-
lanması ile tamamlanan işlemleri,

ç) İhale dokümanı: İhale konusuna ilişkin olarak; isteklilere talimatları da içeren idari
şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve
gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale usulleri: Bu Yönetmelikte düzenlenmiş olan ihale usullerini,
e) İhale yetkilisi: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti veya Mütevelli Heye-

tinin uygun gördüğü İstanbul Kültür Üniversitesi yöneticisi veya görevlilerini,
f) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ya da tüzel kişiler ile ortak girişimleri,
g) Kiralama: İstanbul Kültür Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiracı tarafını oluştur-

masını,
ğ) Kiraya verme: İstanbul Kültür Üniversitesinin, kira sözleşmesinin kiraya veren ta-

rafını oluşturmasını,
h) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
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i) Seyahat alımları: İstanbul Kültür Üniversitesinin münhasıran eğitim-öğretim faali-
yetleriyle ilişkisi olmak üzere yurt içi/yurt dışı seyahat için ulaşım, konaklama, temsil/ağırlama
ve benzeri işlemleri,

j) Sınırlı ayni hak tesisi: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
mülkiyet dışında kalan ayni hakların tesisini,

k) Sözleşme: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen yazılı anlaşmayı,
l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren

belgeleri,
m) Tahmini bedel: İhale konusu işlerin önceden tahmin edilen bedelini,
n) Tarifeli alımlar: Elektrik, su, doğalgaz, telefon, data, internet hizmetleri gibi belirli

bir tarifeye göre yapılabilen alımları,
o) Trampa: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun trampa ile ilgili

maddelerinde gösterilen işlemleri,
ö) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesini,
p) Yapım: Her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, ta-

mamlama, onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj
işleri ile benzeri yapım işlerini,

r) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.
Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Üniversite, bu Yönetmelik ile ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit
muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zama-
nında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğ-
retim Kurumları Yönetmeliğinin 28 inci maddesine aykırı nitelikte ihale yapılamaz.

(3) Anahtar teslimi yapım ihaleleri hariç, aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı
olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) Bu Yönetmelikte belirlenmiş limitlerin altında kalmak amacıyla ihale konusunu
oluşturan işler kısımlara bölünemez.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 5- (1) Üniversite, 4 üncü maddede belirtilen temel ilkeler doğrultusunda, iha-
leye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin be-
lirlenmesine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri ister.

Tahmini bedel

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale konusu işlere ilişkin olarak tah-
mini bedel, Üniversite tarafından tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Taşınmaz alımı, satımı, kiralanması,
kiraya verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi işlemlerinde tahmini bedelin tespiti için Ser-
maye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK
mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme ra-
porlarındaki değer tespitleri esas alınır. Tahmini bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir
hesap tutanağında gösterilir ve ihale dokümanı arasında saklanır. Bu bedel gerektiğinde ihale
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komisyonlarınca tahkik ettirilir. Ancak, yapım işlerinde tahmini bedel tespiti sırasında bu işler
için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ilgili kamu kurumlarınca tespit edilmiş birim fi-
yatları varsa bunlar kullanılır. Tahmini bedele ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez. İs-
teklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Komisyonlar
MADDE 7- (1) İhale yetkilisi, Üniversitenin görevlilerinden birinin başkanlığında, iha-

le konusu işin uzmanı olmak şartıyla en az iki kişinin katılımıyla kurulacak komisyonları gö-
revlendirir. İhale sürecindeki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ihale komisyonunun; mua-
yene ve kabul işlemleri için ise muayene ve kabul komisyonunun kurulması zorunludur.

(2) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği
kadar personel ve uzman da görevlendirilebilir.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oy-
ların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser
kalınamaz. Karşı oy kullanan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

İhale işlem dosyası
MADDE 8- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada

ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki tahmini bedele ilişkin hesap cetveli, ihale dokü-
manı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve
diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler
bulunur.

Onay belgesi
MADDE 9- (1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesin-

de; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmini bedeli, kullanı-
labilir bütçe miktarı, avans verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, ilanın metni ve geçici
teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bedelinin ne olacağı
gösterilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından ihale onay belgesinin onaylanmasıyla birlikte ihale süreci
başlar; taraflarca sözleşmenin imzalanması veya ihalenin iptali ile sona erer.

İlan
MADDE 10- (1) Üniversite, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadır. İlan ile

ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırla-
yabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7
günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayımlanan yerel ga-
zetelerin birinde ve Üniversitenin resmî internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir
bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayımlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırıl-
maz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu de-
ğildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı.
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı.
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.
ç) Geçici teminat miktarı.
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d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu.
e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yeni-

lenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya
sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz.
(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.
(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.
İhale/ön yeterlik dokümanı
MADDE 11- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer
belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik
kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

(2) İhale ve ön yeterlik dokümanı Üniversitede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı temin etmeleri zorunludur. Dokümanın
bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde Üniversite tarafından
tespit ve ilan edilir. Doküman bedeli sadece ilanda belirtilen banka hesabına isteklinin adı, un-
vanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek yatırılır.

İhaleye katılamayacaklar
MADDE 12- (1) Aşağıda belirtilen kimseler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici

olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmelik kapsamındaki ihalelere katılamazlar:
a) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak

ve denetlemekle görevli olanlar.
b) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Yönetmelik ve diğer ka-

nunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak vakıf yükseköğretim kurumlarınca
veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
yahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan do-
layı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ç) Daha önce kendisine Üniversitede iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak

istemeyenler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında
taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edi-
lenler.

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine ka-
tılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine
katılamazlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda sayılan yasaklar bu kişilerin ortakları, ortaklık payı
%10’dan az olan anonim şirketler ile Üniversitenin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu uyarınca hâkim ortağı olduğu şirketler hariç, ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri
ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

(4) Bu maddede belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılır.
Geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında
tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedi-
lerek ihale iptal edilir.
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Şartnameler

MADDE 13- (1) İhalelerde, ihale konusu işin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik
şartnameler hazırlanır. İhale konusu işin teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan
teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat
eşitliği sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Alt yükleniciler

MADDE 14- (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale
aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme
imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir.
Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorum-
luluğunu ortadan kaldırmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmet Alımları, Sınırlı Ayni Hak Kazanımları, Kiralama ve Yapım İşleri

İhale usulleri

MADDE 15- (1) Üniversite tarafından gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile ya-
pım işlerinin ihalelerinde açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık
usullerinden biri uygulanır.

(2) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerde, açık ihale usulünün uy-
gulanması esastır.

(3) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen pazarlık usulü ve 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde düzenlenen doğrudan temin yoluyla yapılacak mal
ve hizmet alımları ile yapım işleri toplamı, Üniversitenin ilgili yıl bütçe harcaması toplamının
%10’undan fazla olamaz. Söz konusu limit Mütevelli Heyetinin, Üniversite lehine sonuç üre-
teceğini gösterir gerekçeli kararı ile %15’e kadar arttırılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 16- (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 17- (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlen-
dirmesi sonucunda Üniversite tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin
özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygu-
lanamadığı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yapılabilir.

(2) Adayların mali ve teknik kapasitelerini değerlendirmek üzere belirlenecek ön ye-
terlik kriterleri ve şartları son başvuru tarihinden en az yedi gün önce verilecek ön yeterlik ila-
nında belirtilir.

(3) Ön yeterlik ilanında ve dokümanında belirtmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler
arasında dokümanda belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya
yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir. Teklif vermeye davet edil-
meyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İhaleye davet edilecek istekli sa-
yısının üçten az olması veya teklif veren istekli sayısının ikiden az olması halinde ihale iptal
edilir.

(4) Ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler 20 nci maddenin birinci
ve ikinci fıkralarında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Üniversiteye sunulur.
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Pazarlık usulü
MADDE 18- (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması.
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler veya can, mal kaybı tehlikesi

gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının
zorunlu olması.

c) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin her yıl
TÜFE oranına göre güncellenecek sekizyüzotuzdokuzbinikiyüzyetmiş TL’ye karşılık gelen tu-
tardaki bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.

ç) Kullanışlarının özelliği ve Üniversiteye sağlayacağı özel yarar sebebiyle başka bir
ihale usulüyle edinilmesi mümkün olmayan taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kira-
lanması ve sınırlı ayni hak tesisi gibi işler.

(2) Pazarlık usulünde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan ve birinci fıkranın
(ç) bendinde belirtilen haller haricinde en az üç istekli davet edilerek, bu isteklilerin yeterlik
belgelerini ve yazılı fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir
istekli ile görüşür. Görüşmeler sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına
esas olacak son yazılı fiyat tekliflerini alır ve ihale sonuçlandırılır. Pazarlığın ne suretle yapıl-
dığı, verilen teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih edilme nedeni pazarlık kararında göste-
rilir. Bu fıkra kapsamında yapılan mal alımlarında, sözleşme yapılması ve kesin teminat alın-
ması zorunlu değildir.

(3) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında
belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu
işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk teklif-
lerini sunar. Üniversitenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üze-
rinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşerek ilk fiyat tekliflerini alır. Bu görüşmeler so-
nucunda ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı
fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yapılacak işlerde yetkili mercilerce veya mah-
kemelerce takdir veya tespit edilmiş rayiç bedel mevcutsa bu bedel tahmini bedel olarak kabul
edilir. Aksi halde, 6 ncı maddeye göre tespit olunacak tahmini bedel üzerinden pazarlık görüş-
meleri yürütülür. Yapılan görüşmelerde tahmini bedel gizli tutulur.

Doğrudan temin
MADDE 19- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:
a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-

mesi.
b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek
ve ona dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk
alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

c) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması
ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve
kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya
özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.
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ç) Üniversitenin, tahmini bedeli bir önceki hesap dönemi toplam giderlerinin TÜFE
oranına göre güncellenecek dörtyüzondokuzbinaltıyüzotuzbeş TL’ye karşılık gelen tutardaki
bedeli aşmayacak olan mal ve hizmet alımları, tarifeli alımlar ile seyahat alımları.

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, 7 nci maddede belirtilen komisyonları kurma
ve 5 inci maddede belirtilen yeterlik koşullarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yet-
kilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak bir
tutanağa bağlanmak suretiyle ihtiyaçlar temin edilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 20- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-
labilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve Üniversitenin
adı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale/ön yeterlik dokü-
manının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı
ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(2) Teklifler ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Üniversiteye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve
açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek
tekliflerin, ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaştırılması şarttır. Pos-
tadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tes-
pit edilir.

(3) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
(4) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.
(5) Pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda teklif mektubu ve ihaleye

katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler elektronik ortam kullanılmak suretiyle temin
edilebilir.

(6) Üniversite; Mütevelli Heyetinin kararıyla, belirli koşulları taşıyan isteklilerin siste-
me kabul edildiği ve elektronik olarak teklif verebildiği elektronik satın alma sistemleri oluş-
turabilir veya bu sistemlere katılabilir.

Geçici teminat

MADDE 21- (1) İhalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az, %6’sından fazla olma-
mak üzere isteklilerden geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici te-
minat alınması zorunlu değildir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 22- (1) İhale komisyonunca ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen saatte,
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen
ihaleye başlanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 20 nci maddenin
birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
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teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve
tahmini bedel tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca im-
zalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan bel-
geler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek
üzere oturum kapatılır.

(3) Belgelerinin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun
olmadığı, birinci ve ikinci fıkralara göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme
dışı bırakılmasına ilk oturumda öncelikle karar verilir. Ancak teklifin esasını etkilemeyecek
nitelikte bilgi ve/veya belge eksikliği bulunması halinde Üniversite tarafından belirlenen sürede
isteklilerden, bu eksik bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgi ve/veya belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici
teminatları gelir kaydedilir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kri-
terlerine ve tekliflerin ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı
incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(5) İhale komisyonu, verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya Üni-
versitenin tespit ettiği tahmini bedele göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu tek-
lifleri reddetmeden önce belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu
tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Bu değerlendirme sonucunda, açık-
lamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedi-
lir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 23- (1) 22 nci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekono-
mik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte
işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışın-
daki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki
unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale/ön yeterlik dokümanında bu unsur-
ların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihale-
lerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan
en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar
dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırı-
lır.

(4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(6) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.
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(7) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(8) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren üç iş günü geçmedikçe söz-
leşme imzalanamaz.

(9) Sekizinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 24- (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale/ön yeterlik dokümanı hükümlerine uy-

gun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üze-
rinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en fazla % 6 oranında kesin
teminat alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 25- (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Üniversite, ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile
de bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 23 üncü maddenin do-
kuzuncu fıkrasında belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan
en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye anılan fıkrada belirtilen şekilde tebligat yapılır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu
teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde ve 23 üncü maddeye göre sözleşme
yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Üniversitenin bu yü-
kümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en
geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden
vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı bel-
gelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar sebep olanlara tazmin ettirilir.

Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 26- (1) Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul

işlemleri, ihale yetkilisince kurulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Mua-
yene ve kabul komisyonu ihale konusu mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale dokü-
manında belirtilen niteliklere uygun olup olmadığını inceler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mal ve Hizmet Satışları ile Taşınmazların Satışı, Kiraya Verilmesi, Trampası ve

Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Benzeri İşlemler
İhale usulleri
MADDE 27- (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya

verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde kapalı teklif usulü,
açık teklif usulü ve pazarlık usullerinden biri uygulanır.
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(2) İhalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulü ile açık

teklif usulünün uygulanması esastır. Bu iki usulden hangisinin uygulanacağına ihale yetkilisi

karar verir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 28- (1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu,

bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas ola-

rak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mü-

hürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa

konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi

işe ait olduğu yazılır.

(2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı

ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

(3) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Üniversi-

teye verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönde-

rilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonuna gönderilmek üzere Üniversitenin

adı, adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gön-

derilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Üniversiteye ulaşması şarttır. Postadaki ge-

cikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale komisyonuna verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

(4) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin

ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan is-

teklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

(5) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon

başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve

üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya ikinci fıkra

hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(6) Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında

olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son teklif alınmak su-

retiyle ihale sonuçlandırılır.

Açık teklif usulü

MADDE 29- (1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonuna yazılı

tekliflerini iletmeleri suretiyle yapılır. İzleyen turlarda teklifler sözlü olarak alınır. Ancak is-

tekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Üniversiteye ulaşmış olması şartıyla 20 nci madde

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gön-

derebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2022 – Sayı : 31966



(2) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve ge-
çici teminat verip vermediklerini inceleyerek kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katıla-
mayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde
bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkartılır.
Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır.
Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından
imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılmasını
sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen
isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İl-
gilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte
bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırımların işi uzatacağı anlaşı-
lırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenir. Daha
önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Pazarlık usulü

MADDE 30- (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Kapalı teklif usulü ya da açık teklif usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkma-

ması.
b) Çabuk bozulan, saklanması tehlikeli olan, saklama giderleri değerine veya bekleme-

den doğacak yararına oranla yüksek bulunan malların satımı.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde, en az iki istekli davet edilerek, yazılı olarak

fiyat tekliflerini vermeleri istenir. İhale komisyonu ayrıca her bir istekli ile görüşür. Görüşmeler
sonucunda, ihale komisyonu her bir istekliden ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini
vermelerini ister. Son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale
yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.

(4) Taşınmaz malların trampa işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) lisanslı
gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından SPK mevzuatına uygun olarak ve hiçbir sınırla-
maya bağlı olmaksızın hazırlanacak değerleme raporlarındaki değer tespitleri esas alınır. Bu
durumda trampaya konu taşınmaz değerleri arasında en fazla %10’luk fark olabilir.

Uygun bedelin tespiti

MADDE 31- (1) Üniversitenin mal ve hizmet satışları ile taşınmazların satışı, kiraya
verilmesi, trampası, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerine ilişkin ihalelerde, uygun bedeli teklif
eden istekliyle sözleşme imzalanır.

(2) Artırmalarda uygun bedel, tahmini bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen be-
dellerin en yükseğidir.

(3) Eksiltmelerde uygun bedel, tahmini bedeli geçmemek şartı ile teklif edilen bedellerin
tercihe layık görülenidir. Tercihin Üniversite lehine olduğunu gösteren gerekçeleri kararda be-
lirtilir.

(4) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde uygun bedel, teklif edilen bedellerden tah-
mini bedelden aşağı olmamak üzere tercihe layık görülenidir. Tercih gerekçeleri kararlarda be-
lirtilir.
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(5) Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler ile eksiltmelerde kabul edilecek aza-
mi indirim miktar veya oranları; işin niteliği, nevi ve miktarı, birim fiyatları, ödeme zamanı ve
isteklinin buna benzer teknik ve mali yeterliği ile ilgili diğer hususlar ihale dokümanında tespit
olunur.

Geçici teminat
MADDE 32- (1) İsteklilerden, tahmini bedelin %6’sını aşmamak üzere geçici teminat

alınır. İhale dokümanında belirtmek şartıyla geçici teminat alınması zorunlu değildir.
İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 33- (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin

adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır. Kararlarda isteklilerin isimleri, adres-
leri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle
yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(2) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en
geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün is-
teklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya
uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal
edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

(5) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; üç iş günü geçmedikçe
sözleşme imzalanamaz.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen günden itibaren üç iş günü içinde
ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 34- (1) Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce ihaleyi kazanan istekliden ihale
bedelinin % 6’sını aşmamak üzere kesin teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla
kesin teminat alınması zorunlu değildir.

(2) İhaleyi alan isteklinin bu zorunluluğa uymaması halinde, protesto çekmeye ve hü-
küm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Sözleşme yapılmasında tarafların görev ve sorumluluğu
MADDE 35- (1) İhale üzerinde kalan istekli kesin teminatı yatırarak sözleşmeyi im-

zalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. Bu zo-
runluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda bedel teklifinin ihale
yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci bedel teklif sahibi istekli ile de bu Yö-
netmelikte belirtilen usullere göre sözleşme imzalanabilir. Ancak en uygun ikinci bedel tekli-
finin sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 33 üncü maddenin altıncı fıkrasında be-
lirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç iş günü içinde en uygun ikinci bedel teklifinin
sahibi istekliye kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir. En
uygun ikinci bedel teklifi sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin
de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
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(2) Üniversite, birinci fıkrada yazılı süreler içinde, sözleşme yapılması hususunda ken-
disine düşen görevleri yapmak ve taşınmaz malların satımında, ferağa ait işlemleri tamamla-
mak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre satılan malları ihaleyi kazanan istekliye teslim
etmekle yükümlüdür. Üniversitenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin
bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi
ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve is-
tekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar
sebep olanlara tazmin ettirilir.

(3) İhale bedeli, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemiş olması şartıyla ihaleyi
kazanan istekli, şartnamede yazılı süre içinde taşınmaz malları namına tescil ettirmeye mec-
burdur. Aksi takdirde vukua gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Üniversiteden
bir talepte bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İhalenin iptal edilmesi

MADDE 36- (1) Üniversite, gerekli gördüğü veya ihale/ön yeterlik dokümanında yer
alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan husus-
ların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale saatinden önce
ihaleyi iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere he-
men ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği
ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş
sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle is-
teklilerce Üniversiteden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 37- (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasak-
tır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-
mek.

ç) İhalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı
olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

d) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar, ihale dışı bırakılırlar. Yasak fiil ve dav-

ranışta bulunulduğu sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilirse kesin teminat gelir kaydedilir
ve genel hükümlere göre ihale tasfiye edilir. Üniversite, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar
hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak Mütevelli Heyeti kararı alır. Alınan bu kararlar
Üniversite tarafından ilan edilir.
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İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 38- (1) Bu Yönetmelik kapsamında istisna edilenler hariç yapılan bütün iha-
leler bir sözleşmeye bağlanır. Üniversite tarafından hazırlanan sözleşmeler imza yetkisine sahip
yönetici ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleş-
meler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale/ön yeterlik dokümanında aksi
belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale/ön ye-
terlik dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sözleşmenin devri

MADDE 39- (1) Sözleşme, Üniversitenin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak
devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır.

Teminat

MADDE 40- (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tedavüldeki Türk Parası
dışında, teminat olarak kabul edilecek değerler ihale yetkilisi tarafından belirlenebilir ve ilanda
gösterilir.

İtiraz

MADDE 41- (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir
hak kaybına ya da zarara uğradığını yahut zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden
aday veya istekliler, ihale sürecindeki işlem ya da eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla iha-
lenin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Üniversiteye itiraz edebilirler.

(2) Üniversite, itiraz üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir ka-
rar alır. Alınan karar, itirazda bulunana, diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar
tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik baş-
vurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

(3) Üniversiteye itiraz edilmesi halinde, ihaleye ilişkin tüm iş ve işlemler durur. İtiraz
üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde
ise bu sürenin bitim tarihinden önce sözleşme imzalanamaz. İtirazdan sonra, ihale yetkilisince
ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onay-
lanmadıkça Üniversite sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda
gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce itirazda bulunan
istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. Üni-
versite tarafından usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve
sözleşme hükümsüz sayılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan işler

MADDE 42- (1) Üniversite;
a) Kamu idareleri ile bu idarelere bağlı sabit veya döner sermayeli müesseseler ve özel

bütçeli idarelerin kurdukları birliklerden,
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte

Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlardan,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile serma-

yesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerden,
ç) Özel kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının veya kanunların öngördüğü

durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren, iyileştiren, satan, üretim
ihtiyaçlarına yarayan araç ve gereçleri sağlayan ortaklıklar ve bunlara ait birliklerden,

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 27 Eylül 2022 – Sayı : 31966



d) Özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip

kuruluşlardan,

e) Sermayesinin tamamı kendisine ait olan ticari işletmelerinden,

f) Eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili dijital ve basılı veri tabanı abonelikleri için,

yapacağı alımlarda bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmayıp, bu alımlar doğrudan tah-

mini bedel belirlenmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversitenin iktisadi işletmelerince yapılan satışlar ile sağlık uygulama ve araştırma

merkezi gibi eğitim-öğretim faaliyetleri sırasında üretilen hizmetlerin satışlarında bu Yönet-

melik hükümleri uygulanmaz.

Araştırma geliştirme fonları kapsamındaki mal ve hizmet alımları

MADDE 43- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ge-

liştirme projeleri için sağladıkları fonlar kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları,

Üniversitenin faaliyet alanı içerisinde kalmak kaydıyla fonun tahsis amacı ve miktarı esas alı-

narak, fon sağlayan kurum/kuruluş ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenecek usule göre

gerçekleştirilir. Protokolde mal ve hizmet alımlarına ilişkin hüküm bulunmaması halinde bu

Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çelişki halinde uygulanacak mevzuat

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümleri ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yö-

netmeliği hükümleri arasında çelişki olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönet-

meliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45- (1) 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstan-

bul Kültür Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli

Heyeti yürütür.
—— • ——

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı mad-

desinin beşinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınıf geçme notu hesaplandıktan sonra çıkan sonuç kesirli ise sadece 59,5 ve üstü kesirler bir

üst nota yuvarlanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
KARAYOLU DIŞI MOBİL MAKİNELERE TAKILAN İÇTEN YANMALI

MOTORLAR İÇİN EMİSYON LİMİTLERİ VE TİP ONAYI HAKKINDA
TEKNİK VE GENEL GEREKLİLİKLERE DAİR TEBLİĞ

(2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/35)

MADDE 1- 23/12/2021 tarihli ve 31698 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon Limitleri ve
Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ (2017/654/AB) (SGM:
2021/24)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama
GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/10/2022 tarihinden önce bu Tebliğe göre onaylanan bir motor

tipi veya motor ailesinin AB tip onaylarının geçerliliği devam eder.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin EK I’inin 2.6.2 bendinde yer alan “Teknik servisin” ibaresi

“Onay kuruluşunun” olarak ve “teknik servis” ibaresi “onay kuruluşu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Tebliğin EK IV’ünün 1. Açıklayıcı Ekinde yer alan Şekil 4.4, Şekil

4.6 ve Şekil 4.7 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 4- Aynı Tebliğin EK V’inin 1. Genel şartlar bölümünün beşinci paragrafı aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İmalatçı, 3. Bölümde belirtilen ispat sırasında teknik servisin, 2. Bölümde belirtilen kontrol
alanlarından herhangi birinin çalışma noktalarını hariç tutmasını talep edebilir. İmalatçı, her-
hangi bir karayolu dışında kullanılan hareketli makina birleşiminde kullanıldığında, motorun
bu tür noktalarda asla çalışamayacağını ispatlayabilirse, teknik servis onay kuruluşunun mu-
tabakatı üzerine bu hariç tutma talebini kabul eder.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin EK XIII’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Bu Tebliğ 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11445 

—— • —— 
Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 11446 

—— • —— 
Gülnar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11543 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF EBATLARDA 145.000 ADET GRİ KLASÖRLÜK KARTON SATIN 

ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan Gri Klasörlük Kartonlar teknik özellikler listesine 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 özellikler listesi 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 (130.-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 özellikler listesi 

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, 04.10.2022 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 Gri Klasörlük Kartonların 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. 

    11514/1-1 
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150.000 ADET PVC CİLTLİK SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemiz ihtiyacı olan PVC ciltlikler teknik özellikler listesine 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 özellikler listesi 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 (130.-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 özellikler listesi 

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, 03.10.2022 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 PVC ciltliklerin 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 

    11516/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Banaz Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
DENİZLİ ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 04.10.2022

Saati 11:00 

İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BANAZ ORMAN İŞLETME 
MÜDÜRLÜĞÜ Yeri esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TLAdet M3/Ster/K 

1 
BANAZ 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç  
6325 1153,889 1 659,00 22.812,00 

2 
PAŞACIK 

OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
11771 2749,945 1 700,00 57.749,00 

TOPLAM 18096 3903,834 2 1.359,00 80.561,00
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 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. 

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. 

Adres:  
Telefon: 0(276) 315 1007  
Fax No: 0(276) 315 2186  
    11522/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünden: 
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 11521/1-1 

—— • —— 
İMAR PLANINDA TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI OLAN ARSALARIN 

SATIŞ İHALESİ İLE İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
Antalya İli Kumluca Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen ve imar planında 

Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olan arsaların satış ihalesi ile iş yeri kiralama ihalesi, 
07.10.2022 tarihi Cuma günü Belediyemiz hizmet binası üçüncü katındaki konferans salonunda 
saat 14:30’da başlamak üzere sırasıyla Encümen huzurunda yapılacaktır. 

2- İhalesi yapılacak taşınmazların bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

 Mahalle Mevki 
İhale 

Türü 
Cinsi Ada/Parsel m² 

Geçici 

Teminat(₺) 

Muhammen 

Bedel(₺) 

1 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 501/3 3202,70 230.595,00 7.686.480,00 

2 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 501/4 3205,35 230.786,00 7.692.840,00 

3 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 501/5 3813,97 274.606,00 9.153.528,00 

4 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 498/2 3694,74 266.022,00 8.867.376,00 
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5 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 499/1 3100,00 223.200,00 7.440.000,00 

6 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 499/2 3100,00 223.200,00 7.440.000,00 

7 Mavikent(Yenice) 
Çanakcı 

Gölü 
Satış Arsa 499/3 3117,78 224.481,00 7.482.672,00 

8 
Yeni 

Mah.(Bağlık) 

Eski 

Bld.İş 

Hanı 

Kira 
İş 

Yeri 
256/1 32 540,00 Aylık 500 

3- Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif 
Usulü ile kiralama ihalesi 45. maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. Kira süresi 
3 yıldır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere 
haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır 

5- İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. 
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut) 
2. Taşınmaz şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından 

imzalanmak zorundadır.) 
3. Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu 
4. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı fotokopisi 
5. Gerçek kişiler için İkametgâh belgesi 
6. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği 
7. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli 
belge ve imza örneği 

8. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 
noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü 

9. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek 
tüzüğünün noter tasdikli sureti 

10. Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi 

11. Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi 
12. Yer görme belgesi 
13. İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır veya mühürlenir.) 

14. Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen 
diğer belgeler, Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait 
olduğu yazılır.) 

(1.,13.ve 14. maddedeki evraklar kira ihalesinde istenmez) 
6- İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler 07.10.2022 saat 

12:00’ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmelidir 
7- İhale şartnamesi ve taşınmazın imar planı her gün mesai saatleri içerisinde, Kumluca 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. 
    11485/1-1 
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TEKERLEK TAKIMLARININ TORNALANMASI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğünden: 
Araç Bakım Servis Müdürlüğüne Bağlı Kayseri Vagon Atölye Müdürlüğünde Bulunan 

Tekerlek Takımlarının Tornalanması Hizmet Alımı Satın Alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2022/983069 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 

Müdürlüğü Anadolu Bulvarı Gimat Kavşağı TMO Yanı 
Behiçbey Mevkii - Yenimahalle / ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 25 07 - 0312 211 15 73 
c) Elektronik Posta Adresi : ankarabolgeihale@gmail.com 
2- İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : Araç Bakım Servis Müdürlüğüne Bağlı Kayseri Vagon 

Atölye Müdürlüğünde Bulunan Tekerlek Takımlarının 
Tornalanması Hizmet Alımı - 1000 Adet 

3- İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü Toplantı 
Salonu 

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

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 
17/10/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonu bürosunda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge 
Müdürlüğü banka hesaplarına KDV Dahil 200,00 TL. yatırarak, ihale dokümanını TCDD Taşımacılık 
A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonundan temin edilebilir. 

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

değildir.    11439/1-1 
—— • —— 

2 KALEM TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüze ait 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere/RİZE) ihtiyacı 

olan, 10.000 adet Elek altı Dökme Çay ve 2.000 adet Organik Zümrüt Yeşil Dökme Çay Teneke Kutu, 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’ uncu maddesi kapsamında, 
açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin 
edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen 13.10.2022 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9- İstekliler şartname konusu işe kısmi teklif veremezler. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 11468/1-1 
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SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1-İşletmemiz yetiştirmesi 15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle 

teker teker satılacaktır. 
2-İhale 11.10.2022 Salı günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromunda 

İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3-Geçici teminat tay başına 20.000,00 TL’dir. 
4-İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
5-İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,  
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması, 
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin 

ibraz edilmesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri 
belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

6-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İdarenin Adresi: 
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Akçadağ/ MALATYA 
Tel     : 0 422 421 41 72 
Faks  : 0 422 421 41 75  
İlan Olunur. 11163/1-1 

—— • —— 
18 BAŞ SAFKAN ELİT ARAP KOŞU TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 
1- İşletmemiz yetiştirmesi 18 baş safkan elit Arap koşu tayı açık arttırma usulüyle teker 

teker satılacaktır. 
2- İhale 25.10.2022 günü saat 12.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromunda İşletmemiz 

Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
3- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ 

ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 
4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi, 
b) Geçici teminat vermiş olması, (Geçici teminat tay başına 20.000,00 TL’dir.) 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgeleri ile teklif mektubunu imzalayanın 

noter tasdikli imza beyannamesi, 
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşterilerin getirecekleri 
belgeler Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir. 

5- İhaleye ait karar pulu idarece ödenecektir. Sözleşmeye ait damga vergisi, resim, harç 
ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir. 

6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 
değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale 
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İdarenin Adresi: 
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü 
Mahmudiye/ESKİŞEHİR 
Tel  : 0 222 611 30 10 
Faks : 0 222 611 30 77 
İlan Olunur. 11458/1-1 
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16 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZ/TEÇHİZAT SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Muhtelif Laboratuvar Cihaz/Teçhizat Alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. 

maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/991306  

1- İdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56 

c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr  

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 16 Kalem Muhtelif Laboratuvar Cihaz/Teçhizat Alımı 

Sıra 

No 
Malzemenin Cinsi 

Ölçü 

Birimi
Miktarı

1 Buzdolabı adet 1

2 Klima adet 1

3 Kompresör adet 1

4 Sıvı azot devarı adet 1

5 Kaba Terazi adet 1

6 Hassas Terazi adet 1

7 Saf Su cihazı adet 1

8 Mikropipet Seti adet 1

9 Etüv adet 1

10 Sonikatör adet 1

11 Vortex adet 1

12 Soğutmalı Santrifüj adet 1 

13 pH Metre adet 1 

14 Azot gazı(çeliği ile) ve regülatörü adet 1 

15 Helyum gazı(çeliği ile) ve Regülatörü adet 1 

16 Oksijen gazı(çeliği ile) ve regülatörü adet 1 

b) Teslim yeri   : Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez 

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM) 

c) Teslim tarihi   : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100 (yüz) takvim 

günüdür. 
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3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 12.10.2022 Çarşamba günü, saat: 14:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine(Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C.Halk 

Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 ve/veya TR20 0001 2001 

2940 0006 1000 01 İBAN numarasına-İhale Kayıt No, ihale adı ve istekli bilgileri yazılarak-) 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

4.2.4. Teknik Şartnamede belirtilen kalemler için (ISO,CE,TSE ve bunun gibi diğer 

belgeler…) istenen belgeler verilecektir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294- 06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 200 (ikiyüztürklirası).-Türk 

Lirası yatırılarak alınan imzalı banka onaylı dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8- Teklifler 12.10.2022 Çarşamba günü, saat: 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

    11520/1-1 
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İHALEYE DAVET (İD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM 

İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 

(CEB3-WB4-YAPIM-09) 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)’ndan İstanbul’daki 

Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere 

kredi almıştır.  

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), 

firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının 

anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 

(CEB)’nın satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National 

Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB3-WB4-YAPIM-09) 

İstanbul İlinde 1 adet okulun yeniden yapım işi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleştirilecektir.  

İhale Paketi S. No İlçesi Bina Adı 

CEB3-WB4-YAPIM-09 1 Üsküdar 

Burhan Felek Anadolu Lisesi 

Salacak Mah. Paşa Kapısı Çıkmazı Sok. 

No: 2 Üsküdar/İSTANBUL 

3. Teklifler, aşağıda verilen adrese 08 Kasım 2022 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar 

teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

4. İhaleye katılmak için gerekli olan minimum yeterlilik şartlarını içeren ayrıntılı “İhaleye 

Davet Metni”ne aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti  

İstanbul Valiliği 

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) 

Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No: 6   34692 

Üsküdar/İSTANBUL/TÜRKİYE 

Tel   : +(90) (216) 505 55 00  

Faks  : +(90) (216) 225 04 85 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web  : www.ipkb.gov.tr 

    11461/1-1 
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MÜBADELE İLANI 

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden: 

1- İdarenin 

a) Adı ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No:197 H Blok 

KONYAALTI/ANTALYA 

c) Telefon No 0 242 345 41 00 Dahili-69 28 

d) Faks No  

e) Elektronik posta adresi antalyasatinalma@gmail.com 

2- Mübadele konusu malın  

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve 

Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile 

Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Açık 

Artırma Usulü ile Mübadelesi yapılacak olan Emniyet 

Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Tahmini 20.640 kg Hurda 

demir, 6.950 kg Hurda plastik, 1.500 kg Hurda alüminyum, 

1.200 kg Hurda sarı kovan (Pirinç) , 3.700 kg Hurda demir 

kovan, 500 kg Hurda kablo, 873 kalem muhtelif demirbaş 

malzemeye ait demir ve malzeme hurdası ve 800 adet çeşitli 

ebatlarda oto lastiği. 

MÜBADELESİ YAPILACAK HEK/HURDA MALZEMELER 

Tahmini 20.640 kg Hurda demir, 6.950 kg Hurda plastik, 1.500 kg Hurda alüminyum, 

1.200 kg Hurda sarı kovan (Pirinç) , 3.700 kg Hurda demir kovan, 500 kg Hurda kablo, 873 

kalem muhtelif demirbaş malzemeye ait demir ve malzeme hurdası ve 800 adet çeşitli ebatlarda 

oto lastiği. 

3. MÜBADELE KARŞILIĞI ALINACAK 

MALA İLİŞKİN ÖZELLİKLER 

3 Adet 2022 Model Honda Cıty 4D 1.5 

EXECUTIVE AT PE (Otomatik) taşıt ve 1500 top 

Copier Bond marka 80 g/m2 , 210x297 mm A4 

Fotokopi kağıdı 

4. DEĞER TESPİT KOMİSYONUNCA 

BELİRLENEN TAHMİNİ BEDEL 
877.020,00 TL. 

5. GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI   26.310,60 TL. 

6. İHALE USULÜ Açık artırma usulü 

7. TEKLİFLERİN NE ŞEKİLDE VERİLECEĞİ 
Teklifler, isteklilerin mübadele komisyonu önünde 

sözlü olarak belirtmeleri suretiyle verilecektir. 

8. MÜBADELENİN 

a) Yapılacağı yer 
Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No.197 H Blok 

KONYAALTI/ANTALYA 

b) Tarih ve Saati 18/10/2022 Salı günü Saat: 14:30 
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9. İHALE İŞİN VE BELGELERİNİN NEREDE 

GÖRÜLECEĞİ 

Siteler Mahallesi Anadolu Caddesi No: 197 H Blok 

KONYAALTI/ANTALYA 

10. MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE UYULMASI 

GEREKEN KRİTERLER 

Mübadeleye Katılabilme Şartları: 

a) Teklif mektubunu, 

b) Verilecek mala ait (26.310,60 TL) oranındaki geçici teminatı, 

c) Tebligat adresini gösterir belgeyi, 

ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

11. ŞARTNAMENİN NASIL VE 

NEREDEN TEMİN EDİLECEĞİ 

Şartname, Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne 

100.00 TL karşılığı yatırılan makbuz karşılığı Antalya 

Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinden temin 

edilecektir. 

12. SÖZLEŞME YAPILIP 

YAPILMAYACAĞI 

Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi 

içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine 

getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması 

ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 

1- Mübadeleye teklif edilen tüm malzemeler Hacı Aliler 

Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Caddesi 

No: 1 Aksu/ANTALYA adresinde görülebilir ve teslim 

alma ve teslim etmede buradan yapılacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi 

Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra 

yüklenici, alınacak malı 30 (Otuz ) gün içinde teslim 

etmek zorundadır. 

d) Teslim Alma Tarihi 

Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele 

karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen 15 

(Onbeş) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu 

yerden teslim alınması zorunludur. 

e) Taşınır malların yerinde görülmesi 

Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan 

tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar, mesai günlerinde 09:00 - 12:00 - 14:00 - 

16:30 saatleri arasında Hacı Aliler Mahallesi 15 Temmuz 

Demokrasi ve Şehitleri Caddesi No: 1 Aksu/ANTALYA 

adresinde görülebilir. 

13. Mübadeleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir. 

    11502/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Zümrüt Tekstil 
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu 
Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi 
Bütünlüğü”, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci 
maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin 
Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte 
uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale 
şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MALİK 
Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 
“Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malik”e ait “Şartname” ekinde 

detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır. 
MUHAMMEN BEDEL 
“Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 

267.000.000- (İkiyüzaltmışyedimilyon) TL’dir. 
TEMİNAT 
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 26.700.000- (Yirmialtımilyon 

yediyüzbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet 
Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir. 

(a) Teminatın nakit olarak sunulması halinde; “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent 
Şubesi nezdindeki IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına “Şanlıurfa 
Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması 
gerekmektedir. 

(b) Teminatın teminat mektubu olarak sunulması halinde; teminatın 5411 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat 
mektubu olması gerekmektedir. Ancak “Katılımcı”nın doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, 
denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak 
kabul edilmeyecektir. 

(c) Teminatın T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini 
Haiz Tahviller olarak sunulması halinde; teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. 
Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 
blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin sunulması gerekmektedir. 

İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ 
“Şartname”de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya 

olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ve Rekabet Kurumu 
zarfı ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 31.10.2022 tarihi saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na 
kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi 
verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 
İhale 01.11.2022 tarihinde, saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/ 

İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin 
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açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) 
oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 
1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu 

ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile 
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler, 
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar. 

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar. 

3. Kayyımlık görevinin devam etmesi kaydıyla, 6758 sayılı Kanun ile yasalaşan 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kayyımlık yetkisi “Fon”a devredilen Şirketler ile 
“Fon”un kayyım olduğu Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında 
bulunduğuna veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve 
tüzel kişiler ile tüzel kişilerde ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar. 

4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler. 
İNCELEME 
“Şartname” “Satış Komisyonu”nun Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde 

bedelsiz olarak görülebilir ya da bedeli mukabilinde onaylı nüshası satın alınabilir. “Satış 
Komisyonu” onayını taşıyan “İhale Şartnamesi”ni satın almak isteyenlerin, “Fon”un T.C. Ziraat 
Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL 
hesabına 10.000-(Onbin) TL’yi “Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname 
Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

“İhale Şartnamesi”ni satın alanlar, “İhale Şartnamesi” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup 
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda 
bulunmakla yükümlüdür. Yatırılan “İhale Şartnamesi” bedeli hiçbir suretle iade edilmez. 

“İhale Süreci”ne başvurmak isteyenlerin “İhale Şartnamesi” satın almaları gerekmekte 
olup, satın alınan “İhale Şartnamesi” her sayfası paraflanıp son sayfası imzalanarak idari zarfla 
verilecek olan diğer belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. 

Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 10.10.2022 / 28.10.2022 tarihleri arasında 
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış 
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler. 

“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 25.000 (Yirmibeşbin) TL’yi “Şanlıurfa Zümrüt 
Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile 
yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden 
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve 
İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli 
Bilgi Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti 
ve bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez. 

İHALE USULÜ 
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 
artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin 
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muhammen bedelin altında kalması halinde “Kurul”; açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif 
Sahibi” sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile 
ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak 
Türk Lirası cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,       
04.11.2022 tarihinde saat 14:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. 

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 
5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları 

başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma 
tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı 
Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne 
aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması 
şartıyla, “İhale Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir. 

5411 sayılı Kanun’un 134’üncü maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin 2’nci 
fıkrası ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesinde düzenlenen 
şartlara uygun olmayan müracaatlar “Fon” tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez. 

DİĞER HUSUSLAR 
1- “İhale Şartnamesi”nde belirtilen şekilde “İhale Bedeli” ve %18 oranında KDV, ihale 

sonucunun “İhaleyi Kazanan”a bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve 
sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir. 

2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 
yapılacaktır. 

3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle 
değiştirme hakkı saklıdır. 

4- “Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki aktif değer ve 
varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs.) bulunanların, 31.10.2022 tarihine kadar sıra 
cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 
Satış Komisyonu 
Büyükdere Cad. No: 143 
34394 Esentepe - İstanbul 
Tel : 0 212 340 24 29 
   0 212 340 18 15 
   0 212 340 20 59 
   0 212 340 22 58 
   0 212 340 20 40 
   0 212 340 14 87 
   0 212 340 20 57 
Satış Komisyonu Başkanlığı 
    11581/1-1 
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KÖMÜRLERİN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI HİZMET ALIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Kurumumuz Karadon TİM’de üretilen kömürlerin Müessese stok sahasından ÇATES 

İşletme Müdürlüğü veya EREN Enerji stok sahasına taşınması ve boşaltılması hizmeti alımı işi 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğinin 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 47 78 /0372-253 12 73 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

 Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

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 : muttalip.tetik@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

a) Dosya No : 2213829 

b) İKN : 2022/962318 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : 48.000 ton. 

ç) Teslim Yeri/  

 İşin Yapılacağı Yer : Karadon TİM’den / ÇATES İşletme Müdürlüğü veya 

EREN Enerji stok sahası 

d) İşe Başlama Tarihi : 02.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 31.10.2022-Saat: 15.00 

c) Şartname Bedeli : 400,00 TL 

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 
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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 

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 bu 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 
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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. 

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

Kriterler 

5.1.  Boş bırakılmıştır. (İstenmiyor.) 

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ihale idari şartnamesinin 7.1.i/7.4.1/ 

7.4.2/7.4.3 maddelerinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

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

olanıdır. 

8- Kısmi teklif verilmesi: Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye 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 saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

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

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

alınmaz 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Bu ihalede fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 11469/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemize ait Yalova İli, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii, 

G22C09B1C pafta, 233 ada, 4 parselde bulunan 4463,19 m2 arsanın 10 yıllığına, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 35 a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir. 

2- İhale 25/10/2022 tarihinde Salı günü saat 14:30’ de Belediye toplantı salonunda 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

3- Arsanın aylık kira bedeli 35.000,00 TL + KDV dir. 
4- İhaleye katılacaklar % 3 (126.000,00 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye 

veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 
5- İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri servisinden 500,00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 
6- Belediyemize ait ilana çıkılan arsa Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/09/2017 

tarih 2017/286 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayılı yazıları ile İhtiyati Tedbir konmuştur. 
Tapu iptali ve tescil (geri alım hakkından kaynaklanan) dava olduğu, Belediye Başkanlığı 
tarafından dava kaybedilip tapu iptal edildiğinde ihaleyi kazanan isteklinin Belediyeden hiçbir 
hak talep edilmeyecektir. 

7- Arsa üzerine yapılacak olan yapılar kira süresi sonunda kıldırılarak boş arsa olarak 
Belediyeye teslim edilecektir. 

8- Arsa üzerine yapılacak yapılardan kira süre sonunda Belediyeden hiçbir ücret ve hak 
talep edilmeyecektir. 

9- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler; 
a) Kişi olması halinde 
- Kimlik fotokopisi 
- İkametgâh belgesi 
- Tebligat için adres ve telefon numarası 
- Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge 
- İhale dokümanı alındığına dair belge 
- Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge 
b) Tüzel kişi olması halinde 
- Tüzel kişilerin vergi levhası 
- Sicil kayıt belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) 
- Tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirten belge 
- İmza sirküleri 
- Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge 
- İhale dokümanı alındığına dair belge 
- Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge 
    11477/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Yalova İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 
1- Belediyemize ait Yalova İli, Altınova İlçesi Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük Mevkii, 

G22C09B1C pafta, 233 ada, 1 parselde bulunan 4425,80 m2 arsanın 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunun 35 a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2- İhale 25/10/2022 tarihinde Salı günü saat 14:00’ de Belediye toplantı salonunda 
encümen huzurunda yapılacaktır. 
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3- İhalenin muhammen bedeli 36.750.000,00 TL+KDV dir. 
4- İhaleye katılacaklar % 3 (1.102,500,00 TL) geçici teminatı ihale saatine kadar Belediye 

veznesine yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 
5- İhale ile ilgili şartname Belediye Yazı İşleri servisinden 500,00 TL karşılığında temin 

edilebilir. 
6- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler; 
a) Kişi olması halinde 
- Kimlik fotokopisi 
- İkametgâh belgesi 
- Tebligat için adres ve telefon numarası 
- Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge 
- İhale dokümanı alındığına dair belge 
- Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge 
b) Tüzel kişi olması halinde 
- Tüzel kişilerin vergi levhası 
- Sicil kayıt belgesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış) 
- Tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirten belge 
- İmza sirküleri 
- Geçici teminatlarını yatırdığına dair belge 
- İhale dokümanı alındığına dair belge 
- Belediyeye vadesi geçmiş su, emlak, kira ve benzeri borcu olmadığına dair belge 
    11478/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:  
Akıncı 2023 Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama Limited Şirketi’nin N41-c3 no’lu 

paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.09.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 
olunur. 

    11456/1-1 

—— • —— 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

2022504 nolu kadro ilanımız aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

İlan No Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı/ 
Programı 

Unvanı Adedi İlan Özel Şartı 

2022504 

İktisadi ve 
İdari 

Bilimler 
Fakültesi 

İktisat 
İktisat 
Teorisi 

Doçent 1 

Doçentliğini Mikro İktisat 
alanında almış olup kurumsal 
kalite göstergeleri-refah ilişkisi ve 
yaşlılık ekonomisi üzerine 
çalışması olmak 

İlgililere ilanen duyurulur. 11580/1-1 



27 Eylül 2022 – Sayı : 31966 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11527/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11528/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11528/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11529/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11530/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11531/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11531/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11532/1-1 
  



27 Eylül 2022 – Sayı : 31966 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11533/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11534/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11534/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11535/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11536/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11536/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11537/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11537/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11556/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11565/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11566/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11544/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11555/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
    11474/1-1 
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. 
(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan 
diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

GENEL ŞARTLAR 
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her 

türlü atamada ALES’den en az 70, yabancı dille eğitim yapan bölümlerde Yükseköğretim 
Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 85 veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
1. Özgeçmiş 
2. Dilekçe 
3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi 
6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) 
7. Yabancı Dil Belgesi 
8. ALES Belgesi 
9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
İLK BAŞVURU TARİHİ  : 27.09.2022 
SON BAŞVURU TARİHİ  : 11.10.2022 
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ  : 13.10.2022  
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ  : 17.10.2022  
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ  : 19.10.2022 
Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ADRESİ: 
Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü  
Yabancı Diller Bölümü 
İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL Tel  : (216) 500 43 26 

Unvanı 

İlanın 

Çıkacağı 

Birim 

Bölüm/ 

Anabilim 

Dalı/Program 

Kadro 

Sayısı 

Başvuru 

Şekli 

Sonuçların 

Açıklanacağı İnternet 

Adresi 

Başvuru 

Yeri 
İlan Özel Şart 

Öğr. 

Gör. 
Rektörlük 

Yabancı Diller 

Bölümü 
4 

Şahsen/ 

Posta 
www.acibadem.edu.tr 

Yabancı 

Diller 

Bölümü 

- İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve 

Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, 

Mütercim Tercümanlık bölümlerinin 

birinden lisans derecesine sahip 

olmak, 

- Tezli yüksek lisans mezunu olmak, 

- Lisans eğitiminden sonra 

belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl 

öğretmenlik deneyimi olmak. 

İlgililere duyurulur. 
    11352/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2022 – Sayı : 31966 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Özel Bütçe, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam 
edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Önlisans ”2020 
KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP93); puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. 
BÜTÇE KOD CİNSİYET UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

ÖZEL 
BÜTÇE 

B01 Kadın 
Büro 

Personeli 
1 

1) Herhangi bir Ön Lisans Programı mezunu olmak. 
2) Çağrı Merkezi Uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. 
3) En az 6 ayı bir devlet üniversitesinde olmak üzere en az 3 yıl çağrı 
merkezi tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek. 
4) Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 
5) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak. 

AÇIKLAMALAR 
1. Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır. 
2. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir 

suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin 
güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı 
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak 

3. Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Önlisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır. 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları 

gerekmektedir. 
5. Başvurular; 27.09.2022-11.10.2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr 

adresinden yapılacaktır. 
6. Sonuçlar; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 

15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir. 
7. 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi 

feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 
Not 1. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler. 
Not 2.*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında 

gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları 
yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
faiziyle birlikte tazmin edilecektir. 

TÜM BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ ORTAK EVRAKLAR (Ayrıca Aranan Nitelikler 
Kısmında Belirtilen Evraklar Başvuruda Eklenecektir.) 

1. Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet 
belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.) 

2. 2020 (Önlisans) KPSS Sonuç Belgesi 
3 Nüfus cüzdanı örneği 
4. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar 

ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir). 
5. Başvuru sayfasında bulunan başvuru dilekçesi. 
6. Sertifika ve deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin 

görev/eğitim yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle 
yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilecektir. 

    11203/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Sıra 

No 
Fakülte 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Makine Mühendisliği alanında doktora derecesine 

sahip olmak, Makine Teorisi ve Dinamiği alanında 

bilimsel çalışma ve eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

2 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği ve 

Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde 

doktora derecesine sahip olmak, biyomekanik, 

mukavemet, hesaplamalı ve/veya deneysel mekanik 

alanlarından birinde bilimsel çalışma ve eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

3 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik 

Mühendisliği Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Mekatronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği ve 

Biyomedikal Mühendisliği alanlarından birinde 

doktora derecesine sahip olmak, yapay zeka ve 

makine öğrenmesi alanlarından birinde bilimsel 

çalışma ve eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

4 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi 

kazanmış olup Bilgisayar Donanımı konulu 

çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

5 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi 

kazanmış olup Bilgisayar Bilimleri alanında 

çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

6 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği alanından doktora derecesi 

kazanmış olup gömülü sistemler, nesnelerin 

interneti, bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlarda 

çalışmalar yapmış/yapıyor olmak ve eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

7 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Lisans Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği ve 

İşletme Yönetimi veya Endüstri ve Sistem 

Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine 

sahip olmak; Stokastik Modelleme ve Simülasyon 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

8 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Enerji Sistemleri 

Mühendisliği Lisans 

Programı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden doktora 

derecesine sahip olmak, enerji alanında çalışmalar 

yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

9 
İşletme 

Fakültesi 

İşletme Lisans 

Programı 
Profesör 1 

Yönetim ve Strateji alanında doçentlik derecesine 

sahip olmak, insan kaynakları yönetimi, liderlik, 

stratejik yönetim alanlarında ders verme tecrübesine 

sahip olmak ve bu alanlarda bilimsel eserleri 

bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 

10 
İletişim 

Fakültesi 

Reklamcılık Lisans 

Programı 
Profesör 1 

Pazarlama alanında Doçent unvanına sahip olmak, 

tüketici araştırmaları ve pazarlama iletişimi 

alanlarında ders verme tecrübesine sahip olmak ve 

bu alanlarda bilimsel eserleri bulunmak. 

Duyuru Başlama 

Tarihi: 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

İngilizce Dil 

Puanı: 85 
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Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan 

ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri 

(belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 

(yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 

tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 

dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 

kopya (USB) olarak, ilgili akademik birimlere teslim edeceklerdir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama 

ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 

kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 

fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 

için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 

dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 

olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

Basılı olarak hazırlanan dosyada yer alan tüm belgelerin her bir dijital (USB) dosyada da 

bulunması gerekmektedir. 

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer 

alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN;  

BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığı  

Dolapdere Kampüsü  

Hacıahmet Mahallesi 

Pir Hüsamettin Sokak No:20 

34440 Beyoğlu İstanbul 

Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURULARI İÇİN;  

BAŞVURU ADRESİ 

Başvurular ilgili akademik birimlere yapılacaktır. Üniversitemizin web sitesindeki 

ilanlardan birimlerin iletişim bilgilerine ulaşılabilir. 

 11373/1/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Elemanı alınacaktır. 

Sıra 

No 

Fakülte 

/Yüksekokul 

Bölüm/Program/ 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler İlan Takvimi ALES 

(İngilizce) 

YDS / 

Eşdeğeri 

1 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Lisans Programı 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Endüstri Mühendisliği veya 

Endüstri ve Sistem 

Mühendisliği alanlarından 

birinde lisans derecesine 

sahip olmak; Endüstri 

Mühendisliği veya Endüstri 

Mühendisliği ve İşletme 

Yönetimi veya Endüstri ve 

Sistem Mühendisliği 

alanlarından birinde tezli 

yüksek lisans veya doktora 

yapıyor olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

13.10.2022 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

17.10.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

19.10.2022 

SAY 85 

2 
Meslek 

Yüksekokulu 

E-Ticaret ve 

Pazarlama Ön 

Lisans Programı 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilişim 

Sistemleri Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Kontrol 

Mühendisliği, Matematik ve 

Bilgisayar, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri 

Öğretmenliği, Bilgisayar 

Öğretmenliği ve Bilgisayar 

Sistemleri Öğretmenliği 

bölümlerinin birinden lisans 

mezunu olmak ve ilgili 

alanlardan birinde tezli 

yüksek lisans yapmış olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi: 

11.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi: 

13.10.2022 

Yazılı Sınav Giriş Tarihi: 

17.10.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi: 

19.10.2022 

SAY - 

GENEL ŞARTLAR 
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’in 

ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak. 
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 

hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim 
Kurulu kararıyla belirlenir. 

İSTENEN BELGELER 
Başvurular bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılmalıdır. 
-Dilekçe (Dilekçenin, başvuruda bulunulan ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek 

Yüksekokulu'na hitaben yazılmış, kadro unvanı ve aday iletişim bilgilerini içeren imzalı ve güncel 
tarihli olması gerekmektedir.) 
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-Özgeçmiş 
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
-ALES Belgesi (70 puan olmalıdır.) 
-Yabancı Dil Sınav Belgesi (İngilizce) Tablodaki puan dikkate alınmalıdır. Yabancı dil 

puanı belirtilmeyen kadrolar için belge istenmemektedir. 
-Öğrenim Belgeleri: alınan lisans/lisansüstü diplomaların fotokopileri ve transkriptleri, 

(Şahsen başvurularda diplomaların asılları ile beraber gelinmesi önemle rica olunur)* 
-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve 

transkripti* 
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi 

zorunludur. 
-Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge 
*e-Devlet kapısı üzerinden alınan karekodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle 

öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapılabilir. 
ÖNEMLİ: 
Başvuru süresi içinde yapılmayan, e-posta ile yapılan ve eksik belgeli başvurular dikkate 

alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Personel Daire 
Başkanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Kargo yolu ile başvuru yapan adaylara eksik evrakları ile ilgili Üniversite tarafından evrakların 
tamamlanması hususunda geri dönüş sağlanmayacaktır. 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde 
duyurulacaktır. 

www.bilgi.edu.tr 
Yüksek lisans eğitimini gösterir diploma, öğrenci belgesi veya transkriptlerde, programın 

tezli olduğu belirtilmemişse, ilgili ilana başvuru yapacak adayların diğer evraklarına ek olarak 
tezli yüksek lisans yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir. 

MUAFİYET 
(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 

Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik) 
MADDE 14 
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya 

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7. maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURULARI İÇİN;  
BAŞVURU ADRESİ 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 
Personel Daire Başkanlığı  
Dolapdere Kampüsü  
Hacıahmet Mahallesi 
Pir Hüsamettin Sokak No:20 
34440 Beyoğlu İstanbul 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 
 11373/2/1-1 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

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

Yönetmeliği”n ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır. 

İlgililer ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli olan belgelere, bilgilere ve sonuçlara 

Üniversitemizin web sayfasından (www.maltepe.edu.tr) ulaşabilirler. Başvurular ilanın 

yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen ilgili birime şahsen veya postayla 

yapılır. 

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 

Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki 

koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. 

SINAV TAKVİMİ 

İlk Başvuru Tarihi : 27.09.2022 

Son Başvuru Tarihi : 11.10.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 12.10.2022 

Sınav Tarihi  : 13.10.2022 

Sınav Sonuç Tarihi : 14.10.2022 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 

• Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından sağlanacaktır) 

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 

• Özgeçmiş (YÖK Formatlı) 

• ALES Belgesi 

• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 

• Adli Sicil (e-Devletten alınabilir) 

• 2 adet vesikalık fotoğraf 

• Diploma fotokopileri (onaylı) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi 

(varsa) (Başvuru sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (varsa) (Başvuru 

sırasında e-Devletten alınan belgeler geçerlidir) 

• Yurtdışından alınan diplomalar için: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösteren belge (onaylı) 

• Lisans ve/veya Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (onaylı) 

• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge 

(onaylı) 

Başvurular, T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru 

formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Belgesi eksik olan 

veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

T.C. Maltepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 

Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL Tel: 0(216) 626 10 50 
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Fakülte Bölüm-Program 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. 1 

Lisans eğitimini Sosyoloji 

bölümünde tamamlamış olmak ve 

Tezli Yüksek Lisans eğitimine 

Sosyoloji alanında devam ediyor 

olmak. 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. 2 

Lisans eğitimini İç Mimarlık 

Bölümünde tamamlamış olmak ve 

İç Mimarlık alanında tezli yüksek 

lisans eğitimine devam ediyor 

olmak. İngilizce yeterliliğe (en az 

85 puan) sahip olmak. 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 

Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Arş. Gör. 2 

Yazılım Mühendisliği veya 

Bilgisayar Mühendisliği alanlarının 

birinden mezun olmak ve fen 

alanında en az 85 İngilizce dil 

puanına sahip olmak. 

Yazılım Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 
Arş. Gör. 2 

    11483/1/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:  
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. 
Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam 
zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 27.09.2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 11.10.2022 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
Profesör İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 
Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 5 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 
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Doçent İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi), 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 
• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 
• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 
sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş 
• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
• Fotoğraf (5 Adet) 
• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 
Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya (1 adet basılı kopya 
ve 3 adet dijital kopya [USB]), 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 85 puan veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan 
almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 
birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen veya postayla 
başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik belgeyle yapılan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

Fakülte 
Bölüm- 

Anabilim Dalı 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk 

Bölümü  

Medeni Hukuk 

Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Medeni Hukuk 

alanından almış ve Doktora eğitimini de 

Özel Hukuk alanında tamamlamış olmak. 

Ayrıca Borçlar Hukuku alanında 

çalışmalara sahip olmak. 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 27 Eylül 2022 – Sayı : 31966 

 

İletişim 
Fakültesi 

Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümü 

Doç. Dr. 1 
Doktora çalışmasını Bilişim alanında 
tamamlamış ve Doçentlik unvanını İletişim 
Çalışmaları alanından almış olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Bölümü 

Doç. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Matematik alanından 
almış olmak ve fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
(İngilizce) 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans Eğitimini Elektrik Mühendisliği, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya 
Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin 
birinde tamamlamış, Doktora eğitimini bu 
alanların birinde tamamlamış olmak ve fen 
alanında en az 85 İngilizce dil puanına 
sahip olmak 

İnşaat 
Mühendisliği 

Bölümü 
Doç. Dr. 1 

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği 
alanında almış olmak, çalışmalarını Yapı 
Malzemesi üzerine yapmış olmak. Tercihen 
fen alanında en az 85 İngilizce dil puanına 
sahip olmak. 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İngilizce) 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Doktora eğitimini Yazılım Mühendisliği 
veya Bilgisayar Mühendisliği alanında 
tamamlamış olmak ve fen alanında en az 85 
İngilizce dil puanına sahip olmak. 

Tıp Fakültesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Anestezi ve 
Reanimasyon 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
Anestezi ve Reanimasyon uzmanı olmak, 
tercihen İngilizce yeterliliğe (en az 85 
puan) sahip olmak. 

Dahili Tıp 
Bilimleri Bölümü  

İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
İç Hastalıkları uzmanı olmak ve Hematoloji 
Yandal uzmanlığına sahip olmak. İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

 Anatomi 
Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 
Doçentlik unvanını Anatomi bilim alanında 
almış olmak. Lisans eğitimini Tıp 
Fakültesinde tamamlamış olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

 Biyoistatistik 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve 
Doktora eğitimini Biyoistatistik alanında 
tamamlamış olmak ve tercihen İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde 
tamamlamış olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji 
uzmanı olmak ve tercihen İngilizce 
yeterliliğe (en az 85 puan) sahip olmak. 

Temel Tıp 
Bilimleri Bölümü 

 Tıp Tarihi ve 
Etik Anabilim 

Dalı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Lisans eğitimini Tıp Fakültesinde ve 
Doktora eğitimini Tıp Tarihi ve Etik 
alanında tamamlamış olmak ve tercihen 
İngilizce yeterliliğe (en az 85 puan) sahip 
olmak. 

    11483/2/1-1 
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TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
Teşekkülümüz Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti ve 2 uzakyol 

Başmühendisi/Başmakinisti işe alınacaktır. 
İşgücü talebimiz İŞKUR’da 27.09.2022-03.10.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. 
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve 

okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir. 
UZAKYOL BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİNE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR 
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 
yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir 

3- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi 
itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti) Yeterlilik 
Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve Gemiadamları Sağlık Yoklama 
Belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. 

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 
Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 
katılacaklar. 

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 10 puan, yazılı 
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki 
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru 10 puan üzerinden olmak üzere mesleki alanda 50 puan 
toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 
açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 
edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri 
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 
yapabilecektir. 

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş Kanununa 
tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 
12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci 

Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş 
sözleşmesi fesh edilecektir. 
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İSTENİLEN BELGELER; 
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 
alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, 
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri 

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.) 

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 
ve Diğer Adres Belgesi 

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü, 

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir 

10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
• Renk Muayenesi yapılmış, 
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması 
gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme 
muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında 
işlem yapılmayacaktır. 

OKUL BÖLÜMLERİ 
Güverte lisans programı 
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı 
Deniz Bilimleri lisans programı 
Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Deniz Teknolojisi lisans programı 
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı 
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 
Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı 
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Gemi Makinaları lisans programı 
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı 
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Deniz ve Liman İşletme lisans programı 
Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı 
Makine Mühendisliği lisans programı 
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı 
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı 
UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ / BAŞMAKİNİSTİ TALEBİNE BAŞVURACAK 

ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
1- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav 

tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde 
yayımlanacaktır. 

2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans 
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir 

3- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi 
itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Başmühendisi/ 
Başmakinisti) Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve 
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir. 

4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde 
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir. 

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak 
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir. 

5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 
Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü sınavına 
katılacaklar. 

6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 10 puan, yazılı 
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki 
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, 

Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru 10 puan üzerinden olmak üzere mesleki alanda 50 puan 
toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan 
ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi 
açısından faydalı olacaktır. 

8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat 
edebilecektir. 

9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri 
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru 
yapabilecektir. 

10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı Deniz 
İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecektir. 

11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir. 
12- 854 sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol 

Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız 
olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir. 
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İSTENİLEN BELGELER; 
1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir, 
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet 

Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil 
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir. 

3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden 
alınan barkotlu Mezun Belgesi 

4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, 
Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri 

5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu 
belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.) 

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) 
ve Diğer Adres Belgesi 

7- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve 
Hizmet Dökümü, 

8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep 
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir. 

9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak 
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir 

10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi 
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, 
psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar; 
• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, 
• Renk Muayenesi yapılmış, 
• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf 

ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır. 
• “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli 

İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” kararının net olarak 
yazılı olması gerekmektedir. 

11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve 
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak çalışır” ibaresi ve 
görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları 
hakkında işlem yapılmayacaktır. 

OKUL BÖLÜMLERİ 
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı 
Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 
Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı 
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı 
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı 
Makine Mühendisliği lisans programı 
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı 
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı 
 11484/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 11473/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı

Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa
Komisyonu Arasında 12/8/2022 ve 31/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi
Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6090)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2016 Yılı
Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa
Komisyonu Arasında 14/7/2022 ve 5/8/2022 Tarihli Mektupların Teatisi
Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 6091)

YÖNETMELİKLER
–– Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
–– İstanbul Kültür Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılan İçten Yanmalı Motorlar İçin Emisyon

Limitleri ve Tip Onayı Hakkında Teknik ve Genel Gerekliliklere Dair Tebliğ
(2017/654/AB) (SGM: 2021/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:
2022/35)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2021/11655 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


