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YÖNETMELİKLER

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2019 tarihli ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Spor

Faaliyetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (n) ve (ü) bentleri aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Spor federasyonu: Spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cum-

hurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan, organları seçimle gelen ve idari ve mali özerkliğe sahip

federasyonları,”

“n) Lisans: Okul spor yarışmalarına katılacak öğrenciler için spor yapmaya ve yarış-

malara katılmaya ilişkin verilen izin belgesini,”

“ü) Spor faaliyeti: Bakanlık veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin

verilen spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmalarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “öğrenci sporcu” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalıştırıcı” ibaresi eklenmiş; aynı fık-

ranın (ç) bendinde yer alan “başında mahalli yarışmalara” ibaresi “içerisinde mahalli yarışmalar

takvimi esas alınarak” şeklinde; (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (g)

bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“d) Öğrenci sporcunun okul adına yarışmalarda yer alması için öncelikle ilgili kade-

mede okuması gerekir. Bir veya birkaç kademede birlikte eğitim ve öğretim verilen okul öncesi,

ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri arasında öğrenci sporcu geçişi yapılamaz. Eğitim ve öğre-

tim hizmetlerini aynı fiziki yapı ve aynı okul müdürlüğü altında farklı kurum kodu ile birleşik

olarak sürdüren okullarda ilgili spor dalında takım oluşturmaya yeterli sayıda başvurunun ya-

pılmaması halinde karma takım çıkarılabilir. Öğrenci sporcular, öğrenci belgelerinde ismi geçen

okul adına, karma takım çıkarılması halinde ise başvuruda bulunan okul adına yarışmalara ka-

tılabilirler. Karma takımlarda öğrenci sporcu lisansları başvuruda bulunan okul adına düzen-

lenir. Karma takım çıkarılması halinde takım adına verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer ka-

zanımlarda başvuruda bulunan okul; bireysel olarak verilecek ödül ve başarıya bağlı diğer ka-

zanımlarda ise öğrenci sporcu esas alınır. Karma takıma ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık

tarafından belirlenir.”

“Yarışma takviminin yetişmediği spor dallarında veya yurt içinde yarışması yapılmayan kate-

gori ve sıkletlerde ülkemizi temsil edecek okul takımları ve ferdi sporcular Bakanlık tarafından

belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) İl tertip komitesi; il müdürü başkanlığında, spor hizmetleri müdürü, il müdürü ta-

rafından görevlendirilen bir şube müdürü ve iki personel, il milli eğitim müdürü tarafından gö-

revlendirilen bir şube müdürü ve en az iki en fazla beş beden eğitimi ve spor öğretmeni ile

ilgili spor federasyonlarının il temsilcilerinden oluşur.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(5) Okul spor yarışmaları kapsamında illere verilecek takım ve ferdi sporcu konten-
janları her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8- (1) Okul spor yarışmaları, fiziksel etkinlik ve oyunlara katılım için aşağıda

belirtilen belgeler istenir:
a) Okul spor yarışmaları için öğrenci sporcu lisansı, fiziksel etkinlik ve oyunlar için

oyun kartı.
b) Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, resmî kurumlardan alınmış kimlik belgesi, pasa-

port veya oturma izin belgesi.
c) İl dışına çıkacak kafileler için mülki amir onaylı kafile listesi.
ç) Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara

katılacak öğrenci sporcuların veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır.
(2) Yukarıda belirtilen belgeler haricinde, spor dalı uygulama esaslarında başka belgeler

de talep edilebilir.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “ödül törenine”

ibaresinden sonra gelmek üzere “mazeretsiz olarak” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yarışmalarda verilecek kupa, madalya, başarı

ve katılım belgeleri Bakanlık tarafından belirlenir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür-

lüğü” ibaresi “yetkilisi” şeklinde; aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Lisans çıkarmak için gerekli bilgi ve belgeler ile sağlık izin belgesine ilişkin hu-
suslar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.

(3) Lisansın geçerlilik süresi, ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenci sporcu, bir eğitim ve öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara

katılabilir. Nakil olan öğrenci sporcular, aynı eğitim ve öğretim yılında tekrar eski okulu adına
yarışamaz. Birinci dönemde yapılan nakillerde, öğrenci sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren otuz gün geçtikten sonra okullar arası yarış-
malara katılabilirler.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Uluslararası yarışmalara katılım sağlanacak spor dalı ve kafile listesi Genel Mü-
dürlük tarafından belirlenerek Bakanlık Makamının onayına sunulur. Yarışmalara ilişkin iş ve
işlemler Bakanlık veya ilgili spor federasyonu tarafından yürütülür.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi

Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat yapısını, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını,
Başkan, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinin görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiş-
tirilmelerini, yeterlik sınavlarını, Başkan ile başmüfettiş ve müfettişlerin atanma usullerini, öz-
lük haklarını, teftişe tabi olanların yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirler.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3/3/2020 tarihli ve 2186
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Ano-
nim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Karar ile 2/6/2020 tarihli ve 2603 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile yürürlüğe konulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsü
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
b) Başkan: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Baş-

kanını,
c) Başkanlık: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Baş-

kanlığını,
ç) Genel Müdür: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdü-

rünü,
d) Genel Müdürlük: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünü,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Müfettiş: Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi başmüfettişleri ve

müfettişlerini,
g) Müfettiş yardımcısı: Yetkili ve yetkisiz müfettiş yardımcılarını, 
ğ) Refakat müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen

başmüfettişleri veya müfettişleri,
h) Şirket (TÜRASAŞ): Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini,
ı) Şube müdürlüğü: TÜRASAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde bulunan şube mü-

dürlüğünü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başkanlığın Teşkilat Yapısı, Görevleri ve Yetkileri

Teşkilat ve bağlılık
MADDE 4- (1) Başkanlık; Başkan, başmüfettişler, müfettişler, müfettiş yardımcıları

ile şube müdürlüğü personelinden oluşur.
(2) Başkanlık doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, müfettişler ise tef-

tiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. 
(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işler ile bilgi işlem ortamındaki

tüm işleri Başkanlığa bağlı şube müdürlüğünce yürütülür.
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Görev merkezi
MADDE 5- (1) Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de

görev merkezidir.
(2) Başkanlık Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftiş ve denetimi sağlamak ama-

cıyla, müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölgelerde çalışma merkezleri tesis edebilir veya
aynı yolla kaldırabilir. Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdür tarafından verilen emirlerin
yerine getirilmesi, Başkanlık ile ilişkilerin yürütülmesi konularında o merkezdeki kıdemli mü-
fettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

Başkanlığın görevleri
MADDE 6- (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Teftişin etkin bir biçimde yürütülmesi hususunda kabul edilen genel ilkeler doğrul-

tusunda Genel Müdürlükteki uygulama esaslarını tespit etmek. 
b) Müfettişler tarafından yapılacak teftiş, inceleme ve soruşturmalara ilişkin yöntem

ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak.
c) Denetim rehberleri hazırlamak. 
ç) Teftişlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve

öneriler sunmak ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemini geliştirmek.
d) Genel Müdürlüğün merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde her türlü teftiş, inceleme

ve soruşturma yaptırmak.
e) Genel Müdürlüğün görevleri ve ilgili mevzuatın uygulanış biçimleri ile tespit olunan

noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak.
f) Genel Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin hedef ve amaçlara uygun olarak daha etkin

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek,
Genel Müdürlük politikalarının etkinliğini değerlendirmek, uygulama yöntem ve sonuçları üze-
rinde analizler yaparak alternatif öneriler sunmak, yeni politikaların Genel Müdürlük birimle-
rince daha iyi anlaşılmasını temin etmek amacıyla çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Başkanın atanması
MADDE 7- (1) Başkan, Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Teftiş

Kurulunda müfettiş yardımcılığı görev süresi de dahil en az 5 yıl müfettişlik hizmeti bulunan
Genel Müdürlükte görevli müfettişler arasından atanır.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri yapar:
a) 6 ncı maddede belirtilen görevleri, Genel Müdürün emir ve onayı ile Genel Müdür

adına yürütmek.
b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettiş ve şube müdürlüğü personelinin çalışmalarını

düzenlemek ve denetlemek.
c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.
ç) Yıllık teftiş programını hazırlayıp, Genel Müdürün onayına sunmak ve programın

uygulanmasını sağlamak.
d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarını değerlendirmek, sonuçları hakkında Başkanlık gö-
rüşünü belirterek Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan raporları Genel Müdürlüğün
ilgili birimlerine göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek
ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

e) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla
müfettişlerin yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmalarını temin etmek, mes-
leki, genel kültür ve yabancı dil bilgilerinin artırılması yönünde, meslek içi eğitim, kurs, semi-
ner ve toplantılar düzenlemek, teftiş ve denetim hizmetlerine ilişkin ulusal ve uluslararası ser-
tifika programlarına katılmalarını sağlamak.
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f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmasını ve üç yıllık yardımcılık döneminde yetişme-
lerini sağlayıcı tedbirleri almak.

g) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde, görüş ve uygulama
birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve
aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak veya yaptırarak alınması gereken
tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak.

h) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını temin etmek. 

ı) Teftiş Kurulunun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu düzenlemek ve Genel Mü-
düre sunmak.

i) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri
yapmak.

Başkana yardım
MADDE 9- (1) Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi, Genel

Müdürün onayı ile refakat müfettişi olarak görevlendirebilir. 
(2) Refakat müfettişlerinin görev ve sorumlulukları Başkan tarafından belirlenir.
Başkana vekâlet
MADDE 10- (1) Başkan geçici sebeple görevden ayrıldığında vekâlet görevini refakat

müfettişlerinden birine, refakat müfettişi görevlendirilmemiş veya görevini geçici sebepler ile
ifa edemeyecek durumda ise uygun göreceği bir müfettişe verir.

(2) Herhangi bir sebeple Başkanlığının boşalması halinde, yeni Başkan atanıncaya kadar
vekâlet görevi, makam onayı ile Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan müfettişlerden birine veri-
lir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11- (1) Müfettişler, Genel Müdürün emir veya onayı ile Başkanın görevlen-

dirmesi üzerine Genel Müdür adına;
a) Genel Müdürlüğün merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatındaki birimlerin çalışmaları,

işlemleri, hesapları ve personeli hakkında yurt içinde ve yurt dışında her türlü teftiş, inceleme,
soruşturma yapmak ve sonucunu raporla Başkana sunmak,

b) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emri dışında
kalan yolsuzlukları veya soruşturma açılmasını gerektiren diğer konuları gecikmeden olaya el
koyabilmek üzere derhal Başkana bildirmek, ancak gecikmesinde sakınca bulunan veya delil-
lerin kaybolması ihtimali olan durumlarda hemen olaya el koymak ve kaybolma ihtimali olan
delilleri toplayarak soruşturma izni istemek,

c) Şirketin merkez, taşra ve yurt dışı ünitelerindeki görevlilerin muhafazasına verilmiş
olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlığın sayımını yapmak, bunlara ait her
türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri
tetkik etmek, tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını teslim
almak,

ç) Bu Yönetmelikte yazılı esaslara göre ilgili personeli görevden uzaklaştırmak,
d) Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin yazılı veya sözlü ifadelerine baş-

vurmak,
e) Teftiş, inceleme veya soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı bu-

lunan personelin izinlerinin teftiş, inceleme veya soruşturma sonrasına bırakılmasını veya izne
ayrılmış personelden görevleri başında bulunmalarına ihtiyaç duyulanların göreve başlatılma-
larını işyeri amirinden istemek,
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f) Bilirkişi olarak yararlanmak amacıyla Genel Müdürlük birimlerinin yetkili amirle-
rinden personel talebinde bulunmak, söz konusu görevlilerin çalışma yer ve programını dü-
zenlemek, şirket dışından bilirkişi görevlendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda Başkan-
lıktan konuyla ilgili talepte bulunmak,

g) Şirket merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde önceden başlatılmış olan teftiş, inceleme
ve soruşturmaları yürütmekle görevlendirildikleri takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile
ilgili bilgi ve belgeleri devralıp, düzenlenecek raporu Başkanlığa sunmak,

ğ) Refakatine verilen müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlamak, çalışma, verim,
tutum ve davranışları hakkında gizli yazı ile Başkanlığa bilgi vermek,

h) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, mevzuatın uygulanmasından doğan sonuç-
lar üzerinde değerlendirme yaparak, tespit ve müşahede edilen yanlışlık ve eksikliklerin gide-
rilmesini ve düzeltilmesini temin edecek tedbirleri araştırmak, Genel Müdürlük faaliyetlerinin
mevzuat doğrultusunda ve verimli bir biçimde ifa edilmesini sağlayacak tedbirler hakkındaki
düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

ı) Görevlendirildikleri konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemeler
yapmak, bu konularla ilgili konferans, kongre, panel, sempozyum, komisyon, kurs, seminer
ve toplantılara katılmak,

i) Şirket tarafından gelecekte üretilmesi yararlı olacak araç ve hizmetler hakkında bilgi
edinilmesi, üretilmekte olan araçların ve tesislerin geliştirilmesi, üretilen araçlarda yaşanan so-
runların sebeplerinin araştırılması ve vuku bulacak şikâyetlerin değerlendirilmesi ve benzeri
amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında araştırma ve incelemelerde bulunmak,

j) Kanun ve yönetmelik taslaklarının hazırlanması, uygulama sonuçlarının değerlendi-
rilmesi ve sorunların giderilmesiyle alakalı çalışmalar yapmak, bu konulara ilişkin önerilerini
düzenleyeceği bir raporla Başkana bildirmek,

k) Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
ile görevli ve yetkilidirler.
(2) Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan ilgili mevzuat çerçe-

vesinde sorumludurlar.
(3) Müfettiş yardımcılarının bu yetkilerini kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev

yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda Başkanlıkça kendilerine yetki verilmesiyle
mümkündür.

(4) Müfettişler gerekli gördükleri takdirde, teknik mahiyetteki bazı konuların açıklığa
kavuşturulması veya bazı malzemelerin muayene, kontrol ve sayımının yapılmasının gerektiği
durumlarda, teknik bir heyet veya komisyon kurabilir. 

Görevlendirme
MADDE 12- (1) Müfettişler, Genel Müdürün emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Baş-

kanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve bu Yönetmelikte kendilerine verilmiş yetkileri,
görevlendirildikleri her yerde Genel Müdür adına kullanırlar.

(2) Müfettişlere, Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir makam ve merci tarafından
emir ve talimat verilemez.

Müfettişlerin uymaları gereken hususlar
MADDE 13- (1) Müfettişler;
a) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygu-

sunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. 14/9/2020 tarihli ve 27699 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hak-
kında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen tarafsızlık ve nesnellik, eşitlik, dürüstlük, çıkar ça-
tışmasından kaçınma, nezaket ve saygı, yetkinlik ve mesleki özen ilkelerine uyulması konu-
sunda gereken hassasiyeti gösterirler.

b) İcraya müdahale edemezler.
c) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.
ç) Beşeri ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında, teftişe veya soruşturmaya tabi kim-

selerle hususi münasebetler tesis edemezler.
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d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri dolayısıyla edindikleri gizli
bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma için gittikleri yerlere varışlarını ve ayrılışlarını Baş-
kanlığa bildirmekle yükümlüdürler.

f) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin aksamamasına, gecikmemesine ve düzenli
olarak yürütülmesine özen göstermekle ve süresinde bitirilemeyeceği anlaşılan işler hakkında
nedenlerini de belirtmek suretiyle Başkanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

g) Başladıkları işlerin sonuçlanması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapıl-
masına bağlı bulunduğu takdirde durumu Başkanlığa bildirerek, alacakları emir uyarınca ha-
reket etmekle yükümlüdürler. 

ğ) Müfettişlik görevinden ayrılmaları halinde ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanlı-
ğından alacağı emre göre usulüne uygun devrederler. Ayrıca, zimmetlerinde bulunan kimlik
belgesi, mühür ve demirbaş eşyayı Başkanlığına teslim ederler.

Müfettişlik güvencesi
MADDE 14- (1) Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak dü-

zenlendiğinden, Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağ-
daşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer
idari görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı,
müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri
MADDE 15- (1) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak kaydıyla müfettişin rızası

ve Genel Müdürün onayıyla idari kademelerde görevlendirilebilir. 
(2) İdari kademelerde görevlendirilen müfettişler, yönettikleri birimleri iki yıl süreyle

teftiş edemezler.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 16- (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şart-

ların en az birinin gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:
a) Kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden somut gerekçelere dayandırılmak şartı

ile görevi başında kalması sakıncalı olmak.
b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, kasa ve
ambarların sayılmasına engel olmak, teftiş, inceleme veya soruşturmayı güçleştirecek, engel-
leyecek ve/veya yanlış yönlendirecek davranışlarda bulunmak.

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak veya bu suçları işlediğine dair hakkında
kuvvetli emareler bulunmak.

d) Kendisine atfedilen suçlar sebebiyle hakkında cezai kovuşturma başlatılmış olmak.
e) İşyerlerinde kişilere ve mallara karşı ağır zararda bulunacağına dair hakkında kuvvetli

emare bulunmak.
(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş, inceleme veya soruşturmanın her safhasında

alınabilir. Ancak görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun
açık bir şekilde ortaya konulması gerekir.

(3) Görevden uzaklaştırma keyfiyeti müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte Başkan-
lığa, görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amirine, personel işlemlerini yürüten daire
başkanlığına gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir.

(4) Atama yetkisi Yönetim Kuruluna ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde,
keyfiyet Başkan tarafından Yönetim Kuruluna bilgi verilmek üzere Genel Müdürün onayına
sunulur.
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(5) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması nedeniyle, işlerin aksamaması
için gereken önlemler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini
soruşturmayı yürüten Müfettiş üstlenemez.

(6) Görevden uzaklaştırılan personel hakkında, görevden uzaklaştırmayı izleyen on iş
günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır. Bu gibi soruşturma olayları öncelikle ve süratle
sonuçlandırılır.

(7) Görevden uzaklaştırılanlar, tabi oldukları mevzuatın öngördüğü sosyal hak ve yar-
dımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırılanlar hakkında Başkan-
lıkça, personel işlemlerini yürüten daire başkanlığına bildirim yapılır ve söz konusu birim ta-
rafından uzaklaştırma süresi içinde ilgililerin ücretlerinin üçte ikisi ödenir. Göreve tekrar baş-
latılmanın zorunlu olduğu durumlarda, görevden uzaklaştırılmış olan personelin ücretlerinin
kesilmiş olan kısmının kendilerine ödenmesi için en kısa sürede ikinci bildirimde bulunulur.

(8) Personelin eylem ve davranışı sadece disiplin cezası gerektiriyorsa en çok üç ay
süre ile görevden uzaklaştırılabilir.

(9) Cezai kovuşturma gerektiren bir eylemden dolayı görevden uzaklaştırılan personelin
durumu her iki ayda bir değerlendirilerek, görevine dönüp dönmemesi hakkında soruşturmanın
sonuna kadar Başkanlığa bilgi verilir.

(10) Görevden uzaklaştırmanın gereği olan konularda ihmali görülen amirler hakkında
da Müfettiş tarafından ayrıca soruşturma başlatılmak üzere durum Başkanlığa bildirilir.

(11) Teftiş ve soruşturma neticesinde görevden uzaklaştırmaya neden olan fiil veya
halin işlendiğinin kanıtlanamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaş-
tırılmış olan personel Müfettişin vereceği yazı veya rapor üzerine, atamaya yetkili makamlarca
bekletilmeksizin görevine iade edilir.

Müşterek çalışmalar
MADDE 17- (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde birden fazla müfettiş görev-

lendirilmesi halinde, müfettişlerin en kıdemlisi tarafından çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
Başkana yardımla görevlendirilen refakat müfettişlerinin müşterek çalışmalarda görev alması
halinde, grup koordinatörü refakat müfettişidir.

(2) Koordinasyonla görevlendirilen müfettiş; işe başlarken ve çalışmaların devamı sı-
rasında teftiş, inceleme ve soruşturmalara verilecek en uygun yönü tayin, işlerin seyrini takip
ve sonuç alınmasını sağlayacak fikir ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder, talep edilmesi
halinde çalışmaların seyri hakkında Başkana bilgi veya ara rapor verir. 

İşlerin süresinde bitirilmemesi ve işin devri
MADDE 18- (1) Müfettişler kendilerine verilen işleri, Başkanlıkça belirtilen süreler

içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında
bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak zorunlu durumlarda müfet-
tişler ellerindeki işleri, Başkanının yazılı emri ile başka bir müfettişe devredebilirler.

(3) Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç
nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

a) Devredilen işin ne olduğu,
b) Devir gününe kadar; işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,
c) İş hakkında ne gibi bir görüş ve kanaate varıldığı,
ç) Belirtilen görüş ve kanaat olarak devredilen işin özelliğine göre bundan sonraki en

uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,
hakkındaki düşünceler yazılır.
(4) İşi devredecek müfettiş, devredilen işe ait bütün belgeleri, sıra numarası altında gös-

teren dizi pusulasının ve devir notunun bir nüshası ile birlikte işi devralan müfettişe imza kar-
şılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshasını ise bir yazı ile Başkanlığa gön-
derir. Üçüncü nüsha ise devreden müfettişte kalır. Müfettişler, kendilerine verilen işleri Teftiş
Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anla-
şılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre
hareket ederler.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Şube Müdürlüğü

Şube müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19- (1) Şube müdürlüğü Başkanın emri altında bir şube müdürü, şef ve yeterli

sayıda personelden teşekkül eder.
(2) Şube müdürü ve büro personeli Başkanlığın emirleri uyarınca;
a) Başkanlığa intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk

etmek,
b) Müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her türlü belgenin, kayıt,

dağıtım ve izlenmesi, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerini yürütmek, bunları fiziki ve/veya
elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, 

c) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, 
ç) Başkanlığın ihtiyacı olan demirbaş, kırtasiye, basılı evrak ve diğer ihtiyaç malzeme-

lerinin talep, kayıt, muhafaza ve dağıtımını yapmak,
d) Başkanlık personelinin mali ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek, mü-

fettişlere ait tahakkuka esas olacak evrakı ilgili birimlere süresinde teslim etmek,
e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
ile görevli, yetkili ve sorumludur.
(3) Şube müdürlüğü işlerinin yürütülmesinde gizlilik esastır. Şube müdürlüğü personeli,

rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez, görevleri
dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

(4) Şube müdürü görevlerin noksansız ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasından,
Şube müdürlüğünün düzenli çalışmasından, gizliliğin sağlanmasından Başkana ve refakat mü-
fettişine karşı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı, Yeterlik Sınavı, Müfettiş

Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Atanma

Müfettiş yardımcılığına giriş
MADDE 20- (1) Şirketçe yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açılmasına,

Başkanın önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir.
(2) Müfettişlik mesleğine, giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak

girilir. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav aşamasında
başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

(3) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamalarının, 26 ncı maddede
belirtilen sınav kurulu tarafından yapılması esas olmakla birlikte, yazılı sınav Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya üniversitelere de yaptırılabilir.

(4) Teftiş Kuruluna bunun dışında açıktan veya naklen atamayla ya da başka bir yolla
başmüfettiş, müfettiş veya müfettiş yardımcısı alınamaz. Teftiş Kuruluna bu madde hükümleri
doğrultusunda girmiş ve çeşitli sebeplerle Teftiş Kurulundan ayrılmış müfettişlerden yeniden
göreve alınacaklar için bu hüküm uygulanmaz.

Giriş sınavına başvuru şartları
MADDE 21- (1) Giriş sınavına katılabilmek için adaylarda aşağıda belirtilen şartlar

aranır:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak.
b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ol-

mak.
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi

ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
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ç) Başkanlık tarafından belirlenen sınavın son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulu-
nan KPSS puan türünde veya türlerinde en az 70 puan almış olmak.

d) KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başla-
narak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere sayıları Başkanlık
tarafından belirlenen adaylar (son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar dahil) ara-
sında olmak.

e) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk şart-
larında görev yapmaya elverişli bulunmak ve müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek
hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

Giriş sınavı ilanı
MADDE 22- (1) Giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, başvuru şartları, içeriği, değer-

lendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, Resmî
Gazete ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun, Bakanlığın ve TÜRASAŞ’ın kurumsal
internet sitelerinde yayımlanır. Giriş sınavı ilanı, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

(2) Adayların başvuru ve kayıt süresi, Başkanlıkça belirlenerek sınav ilanında belirti-
lir.

Adaylardan istenen belgeler ve başvuru yeri
MADDE 23- (1) Sınava girmek isteyen adaylar;
a) T.C. kimlik kartı fotokopisi,
b) Sınav başvuru formu,
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısının Şirketçe onaylı örneği,
ç) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
d) 4,5x6 cm ebadında son 1 yıl içinde çekilmiş dört adet fotoğraf,
ile Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat ederler.
(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınava girmeden önce aşağıdaki belgeler

istenir:
a) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair

yazılı beyanı.
b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
d) 4,5x6 cm ebadında son 1 yıl içinde çekilmiş dört adet fotoğraf.
(3) Başvuru esnasında beyan edilen hususlar için sınavı kazanan adaylar, söz konusu

hususları tevsik edici belgeleri atama işlemi için yaptıkları başvuru esnasında, diğer belgelerle
birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi ederler.

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav so-
nuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hak-
larında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav giriş belgesi
MADDE 24- (1) Giriş sınavına katılabileceklere Başkanlıkça fotoğraflı sınav giriş bel-

gesi verilir. Sınava bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
Sınav konuları
MADDE 25- (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek su-

retiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır:
a) Hukuk; 
1) Anayasa Hukuku,
2) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
3) Ceza Hukuku (Genel esaslar),
4) Medeni Hukuk (Aile hukuku hariç),
5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
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6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar),
7) İcra İflâs Hukuku (Genel esaslar),
b) İktisat;
1) Mikro İktisat,
2) Makro İktisat,
3) Türkiye Ekonomisi,
4) Uluslararası İktisat,
5) İşletme İktisadı,
c) Maliye;
1) Maliye Politikası,
2) Kamu Gelir ve Giderleri,
3) Bütçe,
4) Türk Vergi Sistemi,
ç) Muhasebe;
1) Genel Muhasebe,
2) Şirketler Muhasebesi,
3) Bilanço Analizi ve Teknikleri,
4) Ticari Hesap,
d) Yabancı Dil;
1) İngilizce,
2) Almanca,
3) Fransızca,
dillerinden birisi.
Sınav kurulu
MADDE 26- (1) Sınav Kurulu, Genel Müdürün onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının

başkanlığında dört müfettişin iştirakleriyle kurulur. Ayrıca Başkan, müfettişler arasından yeterli
sayıda yedek üye tayin eder.

(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde giriş sınavını yapacak kurulun asıl ve/veya ye-
dek üye sayısına ulaşılamıyorsa, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yeterli sayının
temini bakımından Bakanlık müfettişleri arasından görevlendirilmek üzere ilgili Bakanlıktan
talepte bulunulabilir.

(3) Sınav Kurulunda görev alacak müfettişlerin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
müfettişlik görev ve yetkisini kazanmış olmaları şarttır.

(4) Giriş sınavının sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir. Teftiş Kurulu Baş-
kanı Sınav Kurulunun da Başkanıdır. 

Yazılı sınavın yapılış şekli ve değerlendirilmesi
MADDE 27- (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülür:
a) Sınav kurulu, sınav konuları ile ilgili soru ve cevapları hazırlar veya üniversitelerin

öğretim üyeleri ve görevlilerine hazırlatabilir. Hazırlanan soru ve cevaplar ile puan değerleri
tutanakla saptanır. Bu tutanaklar sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra, sınav gruplarına
göre ayrı ayrı zarflara konur. Zarflar, kapatma yerlerinin üstü mühürlenip, sınav kurulu üyele-
rince imzalandıktan sonra sınav kurulu Başkanınca saklanır.

b) Yazılı sınav, duyurulmuş olan yer ve saatte başlatılır ve önceden saptanmış sürede
bitirilir. Sınav kurulunca belirlenen saatten sonra sınava gelenler sınava alınmazlar.

c) Adaylar kendilerine verilen sınav giriş kartları ve resmi makamlarca verilmiş geçerli
kimlik belgeleri kontrol edilerek salona alınır.

ç) Sınav kurulu başkan ve üyeleri ile sınav kuruluna yardımcı olmaları için Başkan ta-
rafından görevlendirilen müfettişler, sınav disiplinini korumak, kopya çekilmesini önlemek ve
sınavların usulüne uygun yapılmasını sağlamakla görevlidirler.
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d) İçinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması,
soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılması suretiyle yazılı sınava başlanır. Zarfların açıl-
masına ilişkin bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak sınav gözcüleri ile sınava giren iki aday ta-
rafından imzalanır.

e) Sınava katılan adaylar, soruların cevaplarını, mühürlü cevap kâğıtlarına yazarlar. Sı-
nav cevap kâğıtları, sınav giriş belgesi ile kâğıttaki isim ve numara karşılaştırıldıktan sonra,
isim kısmı adaya kapattırılır. Cevap kâğıtlarına, kapatılacak kısım dışında adayların kimliğini
belirtecek herhangi bir yazı yazılmaz ve işaret konmaz. Cevap kâğıdına bu şekilde yazı yazan
veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak
düzenlenerek sınavları geçersiz sayılır.

f) Sınav sonunda, toplanan cevap kâğıtları ile tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve
zarf kapatılıp mühürlendikten sonra, bu husus ayrı bir tutanakla tespit edilip zarf ve tutanak sı-
nav kurulu başkanına teslim edilir.

g) Okunup değerlendirilen sınav kâğıtlarının baş tarafına verilen not yazılır. Bütün
kâğıtlar okunup değerlendirildikten sonra kapalı olan ad yerleri açılarak verilen notlar aday
numarası sırasına göre düzenlenen cetvellere geçirilir. Cetveller, sınav kurulu başkanı ve üyeleri
tarafından imzalanır.

ğ) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışındaki yazılı sınav grupların-
dan alınan notların her birinin 100 tam puan üzerinden 60’tan ve sınav grupları toplamının arit-
metik ortalamasının da 65’ten aşağı olmaması gerekir. Bu başarı puanına sahip adaylar yazılı
sınavı başarmış sayılır.

h) Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu
Başkanlığı tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.

Sözlü sınavın yapılış şekli, konuları ve değerlendirilmesi
MADDE 28- (1) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan en yüksek puandan başla-

narak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday, son sıradaki adayla
aynı puanı alan adaylar da dahil, Bakanlığın ve TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adresinde yeri,
günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır. Ayrıca sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer,
sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile
birlikte ilgili Bakanlık ve TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adresinde ilan edilir. Bildirim ve
ilan Başkanlıkça yapılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bent-

lerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kul-
lanılmaz. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı
başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

(4) Sınav kurulu, sözlü sınav sonuçlarını puan sırasına göre düzenlenen bir cetvele ge-
çirir ve cetvel sınav kurulu başkan ve üyelerince imzalanır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar
MADDE 29- (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklan-

masından itibaren 5 iş günü içinde dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulunca in-
celenir. Sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Başkanlıkça
inceleme sonucuna göre işlem yapılır.
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Giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve müfettiş yardımcılığına atanma
MADDE 30- (1) Giriş sınav notu, yazılı sınav ile sözlü sınav sonucunda alınan notların

aritmetik ortalaması ile bulunur. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılmak için
giriş sınavı notunun 65’ten az olmaması gerekir.

(2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu
üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavında başarı notunun eşitliği halinde sırasıyla, yabancı dil
notu, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı üstün olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı göste-
renlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday
asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da
yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve ilgili Ba-
kanlık ve TÜRASAŞ’ın kurumsal internet adresinde ilan edilir. Ayrıca sınavı başaranlara Baş-
kanlık tarafından gerekli tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yaptırmak
üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları sınav-
daki derece sırasına göre yapılır. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi
içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerle-
rine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Yetişme
MADDE 31- (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde;
a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,
b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konula-

rında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,
c) Bilimsel çalışma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alışkanlığını ka-

zandırmak,
ç) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak,
d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak

amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,
esaslarına uyulur.
Yetiştirme programı
MADDE 32- (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki prog-

rama göre yetiştirilirler.
(2) Birinci dönem çalışmaları:
a) Bu dönem çalışmaları, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği
aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar.

b) Bu dönemde, Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme ve so-
ruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Şirket işlem ve faaliyetlerinin müfettiş yardımcılarına
öğretilmesi amacıyla eğitim düzenlenir. Bu eğitimler sürecinde sınav yapılır. Bu sınavlar so-
nucunda 100 tam puan üzerinden alınan notların ortalaması, birinci dönem çalışma notu sayılır.
Yapılacak sınavlarda alınacak notların ortalaması 65 puandan az olmamalıdır. Birinci dönem
çalışmaları 6 ay sürelidir.

(3) İkinci dönem çalışmaları:
a) Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle teftiş, inceleme ve soruşturma

usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir.
b) Müfettiş yardımcıları, refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi al-

tındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek baş-
larına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

c) Müfettiş yardımcılarının çalışmaları, refakatinde bulundukları Müfettişler tarafından
en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlenir.

ç) Müfettiş yardımcılarına, refakatinde bulundukları Müfettişler tarafından 100 tam pu-
an üzerinden notlar verilir. Bu notların ortalaması ikinci dönem çalışma notu sayılır.
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d) İkinci dönem çalışmaları 1 yıl sürelidir.
(4) Üçüncü dönem çalışmaları:
a) Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına ya-

nında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak 18 ayın sonunda Teftiş Kurulu Başkan-
lığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Müfettiş yardımcıları yetkili kı-
lınmaları halinde müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları gerektiğinde
diğer müfettiş veya müfettiş yardımcıları ile birlikte vazife görürler.

c) Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlan-
ması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

(5) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç 3 yıl süreyle
yardımcılık yapmamış olanların yardımcılık süreleri görevlerinden ayrı kaldıkları sürece uza-
tılır.

Yeterlik sınavı
MADDE 33- (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlik

sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav, 35 inci

maddede belirtilen sınav konularından yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları
yazılı sınav konularından sözlü sınava tabi tutulurlar. Yeterlik sınav notu 36 ncı maddede be-
lirtilen esaslar doğrultusunda hesaplanır ve değerlendirilir.

(3) Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına yazılı sınavın yeri,
günü ve saati, yazılı sınavdan iki ay önce, yazılı sınavı kazananlara ise, sözlü sınavın yeri, günü
ve saati, sınavdan en çok 15 gün önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile duyurulur.

(4) Müfettiş yardımcılığı yetişme süresi içerisinde aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan
hastalık ve refakat izinleri nedeni ile fiilen 3 yıl çalışma şartını sağlamayanların yetişme süreleri
görevden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

(5) Geçerli mazeretleri dolayısıyla sınava katılamayanlar açılacak yeni sınava girerler.
Yeterlik sınav kurulu ve yeterlik sınavının yapılış şekli 
MADDE 34- (1) Yeterlik sınavı 26 ncı maddede belirtilen şartlara göre oluşturulacak

yeterlik sınav kurulu tarafından yapılır.
(2) Sınav kurulu, yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin müfettiş yardımcılığı giriş sınav

sorularının ve cevap anahtarlarının hazırlanması ile sınavın yapılması ve değerlendirilmesine
ilişkin maddelerde belirtilen usuller ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapar.

Yeterlik sınav programı
MADDE 35- (1) Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi

ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, aşağıda esasları açıklanan yü-
rürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

a) Mevzuat ve uygulama:
1) Kamu İktisadi Teşebbüsleri mevzuatı.
2) Genel Müdürlük hakkındaki yasal düzenlemeler ile Genel Müdürlüğün yönetmelik,

yönerge ve genelgeleri.
3) Kamu personeli ile ilgili mevzuat. 
4) Ticaret Hukuku (Genel hükümler).
5) Borçlar Hukuku (Genel hükümler).
6) Kamu İhale Mevzuatı.
7) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu. 
8) İdare Hukuku.
9) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı.
10) İcra ve İflas Hukuku (Genel Esaslar).
11) İş Kanunu. 
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b) Muhasebe:
1) Genel Muhasebe.
2) Muhasebe ile ilgili mevzuat.
c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemleri:
1) 5237 sayılı Kanunun memur suçlarına dair hükümleri.
2) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu.
3) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-

lukla Mücadele Kanunu.
4) Teftiş, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarına yönelik verilen eğitim ve ilgili mev-

zuatlar.
Yeterlik sınavı notlarının değerlendirilmesi
MADDE 36- (1) Yeterlik sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından

oluşur.
(2) Yazılı sınav, yeterlik sınav kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden de-

ğerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yazılı sınav notunun en az 65 olması ge-
rekir.

(3) Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına yeterlik sınav kurulu üyelerinin her biri 100
tam puan üzerinden not verir. Verilen notların ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü
sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 65 olması şarttır.

(4) Yazılı veya sözlü sınav notu 65 puandan aşağı olanlar yeterlik sınavında başarısız
sayılırlar ve bunlar hakkında 38 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve itirazlar
MADDE 37- (1) Sınava katılanlara sınav sonuçları, Başkanlıkça bir yazı ile duyuru-

lur.
(2) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının açık-

lanmasından sonra beş gün içinde bir dilekçe ile Başkanlığa yapılır. Bu itirazlar, yeterlik sınav
kurulu tarafından incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Müfettişliğe atanma
MADDE 38- (1) Yeterlik sınavlarında başarı gösterenler, başarı sırasına göre boş bu-

lunan müfettiş kadrolarına Yönetim Kurulu Kararı ile atanırlar. 
(2) Sınavda başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Genel

Müdürlük içinde durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Terfii

Müfettişlerin terfii ve kıdem sırası
MADDE 39- (1) Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe atanan müfettiş yardım-

cılarının maaş dereceleri itibarıyla müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır.
(2) Müfettişlik kıdemine esas süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik

sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izin-
lerde geçirilen süredir.

(3) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardım-
cıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre
tespit edilir.

Başmüfettişliğe terfii ve kıdem sırası
MADDE 40- (1) Başmüfettişliğe yükselmede; mesleki yetenek, kıdem, gayret, başarı

ve Başkanlık nezdinde bırakılacak genel izlenimin olumlu olması ile Müfettiş yardımcılığı sü-
resi dahil en az 10 yıl Teftiş Kurulunda müfettişlik yapmış olmak esastır. Başmüfettişliğe aday
olabilmek için; müfettişin birinci derece kadroya atanabilme şartlarına sahip olması gerekir.
Müfettişlerin, başmüfettişliğe yükselmeleri, Başkanın yazılı önerisi üzerine Genel Müdür onayı
ve Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.
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(2) Başmüfettişlerin kıdem sırası her halde müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler ara-
sındaki kıdem sırasının tespitinde; başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için mü-
fettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas
alınır.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kı-
demlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa bunların kıdem sıra-
sının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişlerin tekrar kabulleri
MADDE 41- (1) Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek

ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, müfettişliğe engel bir durumları yoksa
Genel Müdür onayı ve Yönetim Kurulunun Kararına bağlıdır.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-
nenlerin kıdem sırası, 39 uncu ve 40 ıncı maddelere göre tespit edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Esasları

Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı
MADDE 42- (1) Müfettişler; 
a) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesini engel-

leyen hususları belirlemek, 
b) Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin gelecekte daha kârlı ve verimli bir şekilde ifa edil-

mesini mümkün kılacak uygulamaları tespit etmek, 
c) Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bunların icrasında kullanılan yöntemlerin mevzuata

ve teamüllere uygunluğunu denetlemek ve şayet varsa, mevzuat ve teamüller hilafına gerçek-
leştirilen işlemleri ve sorumlularını tespit etmek, 

ç) Tespit edilen sorunların ve vuku bulan hadiselerin iktisadi, içtimai, idari ve hukuki
sebeplerini tahlil etmek,

d) İşyerlerinde sistemlerin ıslahını ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş
sistemini geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınması sağlamak,

gayesini göz önünde tutarlar. 
(2) Müfettişler; birinci fıkrada sayılan amaçları nazara alarak çalışmaları esnasında tes-

pit ettikleri çalışkan, başarılı, devlet hizmetini gayret ve feragatle yapan, yetkilerini kamu men-
faati istikametinde kullanan, basiretli personelin taltif edilmeleri için tekliflerde bulunabilirler,
inceleme, teftiş ve soruşturmalar sırasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini
azaltmayacak şekilde hareket etmeye itina gösterirler.

(3) Şirketin herhangi bir birimi yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle Teftiş
Kurulunun denetim alanı dışına çıkartılamaz.

(4) Müfettişler, ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve
buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

Yıllık teftiş programının hazırlanması
MADDE 43- (1) Teftişlerin etkili ve verimli hale getirilmesi amacıyla, her yıl ocak ayı

içinde merkez, taşra ve yurt dışı birimlerine yönelik teftiş talepleri ilgili birimlerden yazılı ola-
rak alınabilir. Alınan öneri ve taleplere göre, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu
göz önünde bulundurulmak suretiyle yıllık teftiş programı hazırlanır ve Genel Müdürün onayına
sunulur.

(2) Yıllık teftiş programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı çalışma usul ve esaslarında yer alır.

Teftiş programının uygulanması
MADDE 44- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve Genel Müdürün onayından

geçen yıllık teftiş programı kapsamında teftiş çalışmaları, programdaki esaslara göre uygulanır.
Program harici diğer görevlendirmeler ile Genel Müdürün onayını gerektirmeyen diğer teftiş
faaliyetleri ve müfettişlerin turne süreleri, Teftiş Kurulu Başkanlığı çalışma usul ve esaslarına
göre yürütülür.
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Müfettişlerin yetiştirilme ve dış ülkelere gönderilme esasları
MADDE 45- (1) Müfettişlerin yetişme ve gelişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları

esastır. Başkanlık tarafından müfettişlerin gelişmesine imkân sağlanır ve yetişme gayretleri
teşvik edilir. Bu kapsamda yapılan teşvikler aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki ve genel bilgilerin geliştirilmesi:
1) Müfettişlerin, mesleki ve genel bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı görülen kurs,

toplantı ve seminerlere veya gerektiğinde akademik çalışmalara katılmalarına imkân sağlanır.
2) Yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda görülen, Şirket ve müfettişlik mesleği

yönünden önemli ve yararlı görüş ve bulgular üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca karşılıklı
görüşleri belirlemek amacıyla toplantılar düzenlenir.

b) Dış ülkelere gönderilme:
1) Müfettişler, Başkan tarafından belirlenecek Şirketi ilgilendiren konularda inceleme

ve araştırmalar yapmak, mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmak için Başkanın teklifi
ve Genel Müdürün onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına
gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dik-
kate alınır. Gerektiğinde tekrar yurt dışı görevlerine ihtiyaç halinde aynı usulde tekrar gönde-
rilebilir.

2) Dış ülkelere gönderilecek müfettişlerin belirlenmesinde kıdem sırası, çalışma ve ya-
bancı dil yeterlik durumları gözetilir.

3) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmaları ile ilgili düzenledikleri raporları,
döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Başkanlığa verirler.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşleri, Raporlar

Teftiş
MADDE 46- (1) Teftiş; Genel Müdürlük birimlerince yürütülen işlem ve faaliyetlerin

iç ve dış mevzuat hükümlerine, Genel Müdürlük çalışma ilkelerine, işletmecilik yöntem ve
esaslarına uygun olarak ve Genel Müdürlük birimlerinde yeknesak bir şekilde yürütülüp yürü-
tülmediğinin belirlenmesi, Şirkete zarar veren hatalı işlem ve eylemlerin ortaya çıkarılarak,
bunların düzeltilmesi ve giderilmesine yönelik önlemlerin tespiti amacıyla, hizmet ve işlemlerin
sonuçlandırılmasından sonra müfettişler tarafından belirli dönemlerde denetlenmesidir.

Teftişin amacı
MADDE 47- (1) Teftiş, Şirketin kuruluş amacına dönük çalışma düzeninin korunması,

sürdürülmesi ve geliştirilmesi ilkeleri çerçevesinde;
a) Genel Müdürlük birimlerinde, işlem ve faaliyetlerin iç ve dış mevzuat hükümlerine,

Genel Müdürlük çalışma prensiplerine, iktisat, işletmecilik ve mühendislik esaslarına, verim-
lilik ve karlılık ilkelerine uygun ve Genel Müdürlüğün bütün birimlerinde yeknesak bir şekilde
yürütülmesinin temini,

b) Uygulamada plan ve bütçe amaçlarından sapmalar, mevzuatın hizmetle uyuşmayan,
aksayan ve yetersiz kalan yönleri varsa, bunların neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya konula-
rak, Genel Müdürlüğe ve uygulayıcılara ışık tutulması, düzeltme çarelerinin araştırılıp öneril-
mesi,

c) Şirkete zarar veren hatalı ve noksan işlemlerin ortaya çıkarılması, aksaklık ve hata-
ların önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi,

amacı ile yapılır.
İnceleme
MADDE 48- (1) İnceleme; Genel Müdürlük birimleri ile Genel Müdürlüğün ilişiği bu-

lunan diğer faaliyet alanlarında, işlem ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında veya sonuçlandı-
rılmasını müteakip belirli bir konuda düzenleyici ve iyileştirici önerilerde bulunulması amacıyla
Müfettişlerce yapılan çalışmalardır.
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Soruşturma
MADDE 49- (1) Soruşturma; Teftiş ve incelemeler sırasında tespit edilen veya ihbar

ve şikâyet yoluyla haber alınan konulardan, soruşturulması Genel Müdürlük Makamı tarafından
lüzumlu görülen işlem ve eylemlerin iç ve dış mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun,
müsebbiplere uygulanacak yaptırımların, alınacak önlemlerin adli, mali, disiplin ve idari yön-
lerden değerlendirilmesidir.

Rapor çeşitleri
MADDE 50- (1) Müfettişler, çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre;
a) Cevaplı teftiş raporu,
b) İnceleme raporu,
c) Genel durum raporu,
ç) Soruşturma raporu,
ile tespit ederler.
Cevaplı teftiş raporu
MADDE 51- (1) Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi

gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son
mütalaası ve birimin genel durumunu içeren hususlarda cevaplı teftiş raporu düzenlenir.

(2) Her birim için tek bir cevaplı teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla beraber, zo-
runlu hallerde servis veya fonksiyonlar itibarıyla ayrı ayrı cevaplı teftiş raporu düzenlenebilir.

(3) Cevaplı teftiş raporlarında;
a) İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş

edilen birimlere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,
b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi mevzuatın hangi maddeleriyle ilgili ol-

duğu,
c) Raporun ilgililerce en geç 15 gün içinde cevaplandırılacağı,
ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,
belirtilir.
(4) Cevaplı raporlar, 15 günlük süre içinde teftiş edilen birimin amirleri tarafından ce-

vaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Gelen raporlar, müfettiş tarafından son mütalaası
da eklenerek Teftiş Kuruluna tevdi edilir.

(5) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi
halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

(6) Hastalık, askerlik, yurt dışı stajı gibi zaruri sebeplerle raporların müfettişçe hazır-
lanamayan son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

(7) Cevaplı raporların ilgililer tarafından zamanında cevaplandırılmasını Müfettişler
bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hak-
kında gereği yapılmak üzere müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

(8) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı teftiş rapor-
larını Genel Müdür onayı ile Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerine gönderir ve sonuç-
larını yakından izler.

(9) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen
birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

İnceleme raporu
MADDE 52- (1) İnceleme raporu;
a) Yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltil-

mesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,
b) Teftişlerde cevaplı teftiş raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususların,
c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,
ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai taki-

bat gerektirir bir durum görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,
bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.
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(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli sayıda
düzenlenir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu raporlar, Genel Müdürlük onayı ile gereği yapılmak
üzere ilgili birimlere gönderilir.

Genel durum raporu
MADDE 53- (1) Genel durum raporu, teftişlerin sonuçları hakkında Teftiş Kurulu Baş-

kanlığına özel bilgi vermek amacıyla düzenlenir.
(2) Bu raporlara;
a) Teftiş yeri, teftişi yapılan birim ve yazılan raporlar,
b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerinde yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları,
c) İnceleme konuları, yapılan incelemenin neticeleri,
ç) Görevden uzaklaştırılan memur ve diğer personelin sayıları ve sebepleri,
d) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,
e) Teftiş olunan birimin verimlilik ve karlılık vaziyeti,
f) Teftiş yılına veya daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının

gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlere uygun zaruri görülen di-
ğer hususlar,

yazılır.
(3) Genel durum raporları yeterli sayıda düzenlenir ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gön-

derilir.
Soruşturma raporları
MADDE 54- (1) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinde çalışan personelin,

yürürlükteki ceza mevzuatına göre suç ya da personel mevzuatına göre disiplin suçu oluşturan
eylem ve işlemlerinden dolayı yapılan soruşturma sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Müfettişlerce, soruşturma raporlarında, soruşturma emrinin tarih ve sayısı, soruş-
turma konuları ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin
tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu
belirtilir.

(3) Müfettişler, soruşturmayı bitirdikten sonra soruşturma raporunu hazırlayıp 15 gün
içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır.

(4) Düzenlenen soruşturma raporlarının asıllarıyla yeter sayıdaki suretleri ilgili yerlere
gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. Ancak 3628 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunun aslı müfettişler
tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, bir nüshası da gecikmeksizin Teftiş Kurulu Baş-
kanlığına gönderilir.

Raporlar üzerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve merkez birimlerince yapılacak
işlemler

MADDE 55- (1) Raporlar; Başkan, refakat müfettişi veya Başkanın görevlendireceği
bir müfettiş tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa,
bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe ka-
tılmaması halinde müfettişin görüşü ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanının görüşünün de belir-
tildiği onay hazırlanarak Genel Müdüre sunulur. Genel Müdür tarafından onaylanan görüş doğ-
rultusunda işlem yapılır.

(2) Raporun birden fazla müfettiş tarafından düzenlenmesi ve müfettişler arasında ra-
porun sonuçları ile ilgili görüş farklılıklarının bulunması halinde, bu farklılıklar raporda belir-
tilir. Rapor, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenir. Müfettişlerin farklı görüşleri ile bir-
likte Teftiş Kurulu Başkanının görüşünün de belirtildiği olur talebi hazırlanarak, Genel Müdüre
sunulur. Genel Müdür tarafından onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(3) Yukarıdaki işlemleri müteakiben Genel Müdürlük onayı ile birlikte rapor ve ekleri,
gereği yerine getirilmek üzere Başkanlık tarafından ilgili merkez birimlerine veya mercilere
gönderilir.
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(4) Cevaplı teftiş raporları, ilgili merkez birimlerince en geç 15 gün içerisinde incele-
nerek, raporlarda belirtilen hususlar talimat haline getirilip teftiş edilen birime gönderilir. Teftiş
edilen birimler, merkez birimlerinin teftiş talimatı üzerine, talimatta belirtilen hususları en kısa
zamanda yerine getirirler. İlgili merkez birimleri, cevaplı teftiş raporları üzerine yapılan işlem-
leri kendilerine intikalinden itibaren 15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

(5) Soruşturma ve inceleme raporları üzerine yapılan işlemler ve sonuçları ilgili merkez
birimlerince en kısa zamanda Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir.

(6) Cevaplı teftiş raporları ve inceleme raporları üzerinde yapılması gereken işlemlerin
ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

(7) Raporlar üzerine ilgili birimlerin yaptıkları uygulamalara ilişkin bildirimler, Teftiş
Kurulu Başkanlığınca raporu yazan müfettişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine
gönderilir.

Teftişe tabi olanların görev ve yükümlülükleri
MADDE 56- (1) İlgili personel ve yöneticiler;
a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları para ve para hükmündeki kâğıtlar ve de-

ğerleri, ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlığı ve bunlarla ilgili belge ve defter-
leri, gizli de olsa bütün vesikaları, sözlü veya yazılı ilk talebinde müfettişe göstermek veya
vermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardım etmek, müfettişlerce sözlü veya yazılı
olarak istenecek her türlü bilgi ve açıklamayı geciktirmeksizin vermek,

b) Müfettişlere, görevleri ile ilgili konularda her türlü yardımı yapmak, sayım, döküm
ve kayıt için isteyecekleri yardımcı personeli sağlamak,

c) Teftiş edilen birimin en yetkili yöneticisi teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerinin
gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için müfettişlere görevleri süresince uygun bir ça-
lışma mekânı sağlamak, gerekli araç ve gereçleri temin etmek, görevine ilişkin diğer istekleri
yerine getirmek, her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak,

ç) Müfettişlerin görevleriyle alakalı olarak soracakları sözlü ve yazılı soruları, makul
bir süre içerisinde usulünce ve tam bir doğrulukla cevaplandırmak, cevaplar için bir şekil ve/ve-
ya süre tayin edilmiş ise, mücbir sebep halleri dışında, söz konusu süreye ve şekle riayet etmek;
istenen bilgi ve belgelerin tevdii hususunda katiyetle kayıtsızlık ve/veya ihmâl göstermemek,

d) Teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinin devamı sırasında, müfettişliğin bilgisi ve
müsaadesi olmadan, hastalık ve benzeri mücbir sebepler dışında, herhangi bir sebeple görevleri
başından ayrılmamak, izinde olanların çağrılmaları halinde görevleri başına dönmek,

e) Müfettişe, gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını ver-
mek,

f) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre müfettişler tarafından yapılacak
talepleri yerine getirmek,

g) Müfettişlerin görevlendirildikleri konularda, bilgi işlem sistemleri, raporlama araç-
ları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, man-
yetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, sözlü veya yazılı ilk talebinde
müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak,

ile görevli ve yükümlüdürler.
(2) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birimlerin yönetici ve yetkilileri, personelin

izin ve benzeri nedenlerle görevlerinden ayrılmalarını, müfettişlik çalışmalarını aksatmayacak
şekilde düzenlemek ve hazırlanan program hakkında müfettişin onayını almak zorundadır.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yolluk, avans ve diğer hakların alınması
MADDE 57- (1) Müfettişlerin yolluk, avans ve diğer mali hakları ilgili mevzuata göre

ödenir.
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Müfettişlik mühür ve belgeleri, demirbaşlar
MADDE 58- (1) Müfettişlere birer mühür ile Genel Müdür ve Başkan tarafından im-

zalanmış kimlik belgesi verilir. Müfettiş yardımcılarına mühürleri resen görev yapmaya yetkili
kılındıklarında verilir.

(2) Müfettişlere, kullanım ömürleri sonunda yenilenmek üzere bilgisayar, yazıcı, tara-
yıcı, çanta ve meslek için gerekli diğer eşya ve demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağ-
lanır.

Haberleşme
MADDE 59- (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Cumhurbaşkanlığına, bakanlıkların
merkez ve yurt dışı kuruluşlarına ve yabancı ülkelere yönelik olarak yapılan yazışmalar ise
Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla genel esaslara göre yapılır.

(2) Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak Genel Mü-
dürlük içi daire ve makamlarla doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

(3) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş
Kurulu Başkanlığına elektronik belge yönetim sistemi, faks veya elektronik posta gibi iletişim
araçlarıyla bildirirler.

Teftiş Kurulu Başkanlığı çalışma usul ve esasları
MADDE 60- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Doğabilecek tereddütlerin giderilmesi,
b) Teftiş, inceleme, soruşturma konularında düzenlenecek raporların tanzim şekli, bö-

lümleri, içerikleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi,
c) Teftiş ve denetim rehberinin belirlenmesi,
ç) Müfettişlerin yıllık teftiş programının hazırlanması ve uygulanması,
d) Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik kıstas ve ilkelerin

belirlenmesi,
ile ilgili usul ve esaslar Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün Onayı ile

çıkarılan TÜRASAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı çalışma usul ve esasları ile belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 61- (1) 8/10/1993 tarihli ve 21722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği,
12/11/1993 tarihli ve 21756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 28/11/1993 tarihli ve 21772 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdür-
lüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulu Baş-

kanlığında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklı-
dır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Teftiş Kurulu Başkanlığında müfettiş ve
müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ve
müfettiş yardımcısı unvanlarında geçen süreleri TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Başkanlığında müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak geçmiş sayılır.

Yürürlük
MADDE 62- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii

Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
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TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 92)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan pa-

raların banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin

açıklamaların yapılması bu Tebliğin amaç ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yasal mevzuat

MADDE 2- (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci

maddesinin birinci fıkrasına göre, sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış ol-

dukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya

hesaben aldıkları paralar BSMV’ye tabidir.

(2) Buna göre, sigorta şirketlerince bir muamele yapılması ve bu muamele sonucu lehe

para alınmasıyla birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

(3) BSMV’de lehe alınan paranın hesabında işlem maliyetleri dikkate alınabilir. Ancak

işlem anında ortaya çıkmayan veya işlem anında ortaya çıkmakla birlikte tutarı net bir şekilde

hesaplanamayan maliyet unsurları lehe alınan paranın hesabında dikkate alınmaz.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1472 nci maddesinde, si-

gortacının sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçeceği, sigortalının,

gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hakkın, tazmin ettiği bedel

kadar, sigortacıya intikal edeceği, sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigorta-

cının, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigorta-

lısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebileceği, si-

gortacının zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalının kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı

sahip olduğu başvurma hakkını koruyacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre, halefîyet ilkesi

gereğince sigorta şirketleri ödediği tazminat dolayısıyla tazmin ettiği zarar ölçüsünde sigorta-

lının haklarına sahip olmakta ve üçüncü kişilere karşı rücu hakkını kullanabilmektedir.

(5) Sigorta kapsamında olan hurda veya hasarlı mallar, sigorta şirketlerince malın rayiç

değerinden sovtaj bedeli tenzil edilerek kalan tutarın sigortalıya ödenmesi suretiyle sigortalıya

bırakılabildiği gibi sigortalı ve sigorta şirketi arasında yapılan anlaşmayla tazminat ödemesinin

bir parçası olmak üzere sigorta şirketlerinin mülkiyetine de geçebilmektedir. Ayrıca, hasarlı

mallar, sigortalı tarafından vekalet verilen aracı bir firma vasıtasıyla üçüncü şahıslara satıla-

bilmekte ve satış bedeli doğrudan ya da sigorta şirketi aracılığı ile tazminat bedelinin bir parçası

olarak sigortalıya ödenebilmektedir.
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(6) Mülga Hazine Müsteşarlığının 2015/6 sayılı Rücu ve Sovtaj Tutarlarına İlişkin Ge-

nelge’sinin;

- 2.2. maddesinde, rücu ve sovtaj tutarının tahakkukunun yapılabilmesi için, halefiyet

hakkının kazanılması ve tutarın şirket uygulamasına göre belirlenmiş olması gerektiği,

- 2.4. maddesinde, sigorta şirketlerinin yaptıkları tazminat ödemelerini sigortalılardan

aldıkları ibraname veya banka dekontu ile tevsik etmeleri gerektiği ve rücu amacıyla karşı si-

gorta şirketine ya da üçüncü şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, karşı sigorta şirketinin te-

minat limitine kadar olan rücu tutarlarının tahakkuk ettirilebileceği,

- 2.6. maddesinde, sovtaj tutarlarının sovtajın sigortalıya bırakılmadığı her durumda ta-

hakkuk ettirilmesi gerektiği,

- 2.8. maddesinde de tahsil edilen rücu ve sovtaj tutarının tahakkuk ettirilen tutarlardan

fazla olması durumunda aradaki farkın ilgili gelir hesabına aktarılması gerektiği

hususları düzenlenmiştir.

Rücu ve sovtaj tutarlarının BSMV yönünden vergilendirilmesi ve matrah

MADDE 3- (1) Sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda nakden veya

hesaben lehe aldığı paralar üzerinden yürürlükteki oranlara göre BSMV hesaplamaları gerek-

mekte olup, söz konusu işlemlerde BSMV matrahı, mülga Hazine Müsteşarlığının 2015/6 sayılı

Genelgesi kapsamında sigorta şirketleri tarafından tahsil edilen/edilecek rücu veya sovtaj bedeli

ile daha önce tahakkuk ettirilen rücu veya sovtaj değeri arasındaki farktır.

(2) Buna göre, sigorta şirketlerinin sovtaj işlemleri sonucunda mülkiyetine almış ol-

dukları hurda veya hasarlı malların satışı ya da söz konusu malların sigortalıdan alınan bir ve-

kaletle aracı bir firma tarafından üçüncü şahıslara satılması sonucu satış bedelinin doğrudan

veya sigorta şirketi aracılığıyla tazminat bedelinin bir parçası olarak sigortalıya ödenmesi iş-

lemlerinde, hurda veya hasarlı malların satış bedeli ile daha önce tahakkuk ettirilen sovtaj

değeri arasındaki fark üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

(3)  Sigorta şirketleri tarafından sovtaj bedeli ödenmeyerek hurda veya hasarlı malların

sigortalıya bırakılması ve sigortalı tarafından bizzat satılmasına ilişkin işlemlerde ise sigorta

şirketlerince yapılan bir muameleden söz edilemeyeceğinden söz konusu işlem BSMV’ye tabi

tutulmaz.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

11 Ekim 2022 – Sayı : 31980                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



YARGI BÖLÜMÜ
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12144 

—— • —— 
Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12198 

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

 
 12199 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2022 – Sayı : 31980 

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12167 

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

 
 12207 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAVŞAK KONTROL CİHAZI, KESİNTİSİZ GÜÇ PANOSU, TRAFİK 
GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

Sinyalizasyon ve Alt Yapı Şube Müdürlüğü ihtiyacı Kavşak Kontrol Cihazı, Kesintisiz Güç 
Panosu, Trafik Görüntüleme Sistemi teknik şartnamesine ve malzeme listesine ve Kavşak Kontrol 
Cihazı için İSBAK marka EXPERTRA 2A9 modeline uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

1-İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3- Teklifler, 20/10/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine, 
malzeme listesine, istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

Talep Takip No: BSA2TYRFT3 
    12217/1-1 
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6.000.000 DOZ BCG AŞISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "6.000.000 doz BCG Aşısı" 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 27.10.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    12184/1-1 
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4 KISIM 30 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhtiyacı 4 kısım 30 kalem temizlik 

malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde, açık teklif usulü 

ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İhale evrakı bedellidir. İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, 

teknik şartname belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları 

bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman 

verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen 

şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından 

birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

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

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

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

3. Teklifler, 20.10.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4. İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUPD09V6Z 

    12289/1-1 
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500.000 TAKIM BASILI FORM YAPTIRILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemizce 20220759 sipariş nolu 500.000 takım basılı formun tüm malzemesi 

yüklenici firmaya ait olmak üzere, teknik özellikler listesi ve ticari şartname esaslarına göre iç 

piyasada yaptırılacaktır. 

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, 18.10.2022 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 basılı formun 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 

    12218/1-1 
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500.000 TAKIM BASILI FORM YAPTIRILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden: 

İşletmemizce 20220760 sipariş nolu 500.000 takım basılı formun tüm malzemesi 

yüklenici firmaya ait olmak üzere, teknik özellikler listesi ve ticari şartname esaslarına göre iç 

piyasada yaptırılacaktır. 

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, 18.10.2022 günü, en geç saat 15.00’a 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 basılı formun 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 

    12252/1-1 
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3 KALEM KURU TİP AKÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi ihtiyacı 3 Kalem 

Kuru Tip Akü ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık Teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 18/10/2022 Salı Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

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

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara 

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürün belgeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Döner 

Sermaye İşletmesi’ne gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 

firmaların iç teklif zarfları Komisyonumuzca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesini (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 

    12111/1-1 
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3 ADET ARSA SATILACAKTIR 
Ankara İli Keçiören Belediye Başkanlığından: 
1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 adet arsanın, 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile 
satılacaktır. 

2 - Bahse konu olan 3 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir. 

Sıra 

No 
Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Toplam 

Alan 

(m²) 

Satılacak 

Hisse 

Miktarı 

Cinsi İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminatı 

1 OVACIK 91766 3 
9.254 

m² 
Tam arsa 03.11.2022 14:20 

97.167.000,00 

TL. 

2.915.010,00 

TL. 

2 OVACIK 91777 15 
4.086 

m² 
Tam arsa 03.11.2022 14:30 

31.666.500,00 

TL. 

949.995,00 

TL. 

3 YAYLA 91830 3 
4.076 

m² 
3.976,00 arsa 03.11.2022 14:40 

35.784.000,00 

TL. 

1.073.520,00 

TL. 

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 
tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici 
Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri 
süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.) 

4 -  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi 
ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 
yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. 
maddesi için geçerlidir.) 

5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler: 
a) Dış Zarf 
5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi. 
5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 
5.a-3. İkametgâh Belgesi. 
5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. 
(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) 
5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz. 
5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz. 
5.a-7. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı) 
5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi. 
5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer 

Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile 
temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 
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5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması 
halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter 
onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza 
beyannamesi, kimlik belgesi, 

5.a-11. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Yetki Belgesi. 
5.a-12. Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküsü. 
5.a-13. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair 

yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak) 
5.a-14. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 
uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

5.a-15. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 
süresinde ödenecektir. 

5.a-16. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

5.a-17. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve 
çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına 
uymaları gerekmektedir. 

b) İç Zarf 
5.b-1. Teklif Mektubu. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun 

olacak.) 
Not: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre satış ihalesine katılacak 

olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır. 
6 -  İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde 

belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 
7 -  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı 
ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması 
halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

8 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; 
Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00’ ye kadar Belediye Yazı İşleri 
Müdürlüğüne verilecektir. 

9 -  İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 TL şartname bedeli karşılığında temin 
edilebilir. 

(Adresimiz: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN/ 
ANKARA) 

    12134/1-1 
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TÜVENAN TAŞKÖMÜRLERİNİN KOZLU LAVVARINDA YIKATTIRILMASI VE 
TORBALATTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde üretilen tüvenan taşkömürlerinin 

Kozlu lavvarında yıkattırılması ve torbalattırılması 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 İle 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 Cd.) 
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi muttalip.tetik @ taskomuru.gov.tr 
 
2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a) Dosya No 2213831 
b) IKN 2022/1039460 
c) Niteliği, Türü, Miktarı S. 

No İş Kaleminin Adı Kısa açıklaması: Birimi: Miktarı: 

1- Kömür yıkama Ton 680.400 

2- Kömür torbalama Ton 26.460 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi 
d) İşe Başlama Tarihi 02.01.2023 tarihinde başlayacaktır. 
e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi 31.12.2025 tarihinde sona erecektir. 

 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 14.11.2022-Saat :15.00 
c) Şartname Bedeli : 1.000,00 TL 
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4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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 7.4.1 maddesinde 

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: Kömür yıkama tesisi için gerekli işletme ve tamir-bakım personeli 
listesi  ihale idari şartnamesinin 51. maddesinde,  Teknik şartnamenin ise 15. maddesinde ayrıntılı 
olarak gösterilmiştir. 

İlan olunur. 
 12106/1-1 
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6-9-17 TON EİMCO ENDÜVİ  VE ŞARJ REDRESÖR TRAFOSU  
TAMİRİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR  

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
6-9-17 Ton Eimco endüvi  ve şarj redresör trafosu tamiri işi  4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi  kapsamında  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre 
Açık İhale Usulü “ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 79 -    03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği  ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 
Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
2-TTK  Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 
68. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi muttalip.özdemir @ taskomuru.gov.tr 
 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No 2227613 
b) IKN 2022 / 1043225 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Hizmet alımı 6-9 -17Ton Eimco endüvi ve şarş redresör 

trafosu tamiri 
 (10 kalem) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

Yüklenici firma iş sahasıdır. 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak 
işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 
 

3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati 25.10.2022 Salı günü saat : 15:00 
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4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 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 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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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. Bu madde boş bırakılmıştır 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1- Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük  

olanıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı 
isteklilerin tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına 
göre yabancı isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave  tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi 
vb) yaklaşık olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC 
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz 
kura göre eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır 

8- Bu ihalede kısmı teklif verilebilecektir.. 
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 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 madde boş bırakılmıştır. 
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. 
 12107/1-1 
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AYIRICI, DEVRE KESİCİ VE YOLVERİCİ ÜNİTELERİ  
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
AYIRICI, DEVRE KESİCİ ve YOLVERİCİ ÜNİTELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3 maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale 
Usulü” ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

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

Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası 0372259 47 88 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa Mahallesi 
Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK 
2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 68. 
Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

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

e) Elektronik Posta Adresi zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
 

2-İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No 2222103 
b) IKN 2022 / 1041043 
c) Niteliği, Türü, Miktarı Mal alımı-Ayırıcı, Devre kesici ve Yolverici üniteleri -3 

kalem 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı 
Yer 

TTK Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü 

d) İşe Başlama Tarihi Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe 
başlama talimatının tebliğinden itibaren teslim süreleri 
başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi İşe başlanmasını müteakip; Ayırıcı 90 gün, Devre kesici ve 
yolverici üniteleri 60 takvim günüdür. 

 
3-İhalenin   
a) Yapılacağı Yer TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati 21/11/2022 Pazartesi günü saat : 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 
Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir 

4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2022 – Sayı : 31980 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

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

4.2.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 
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5-Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 
Kriterler  

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye % 

15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

tekliflerinin aynı baza getirilmesi amacıyla, yerli isteklilerin teslim yeri ve şartlarına göre yabancı 
isteklilerin aynı teslim ve şartlarda ki ilave tüm masraflar (nakliye, sigorta, vergi vb) yaklaşık 
olarak teklif bedeline ilave edilerek hesaplanacak döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez 
Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. Değişik 
döviz cinsinden yapılan teklifler ise ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası çapraz kura göre 
eşitlenerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler 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 : Yerli malı teklif eden istekliye (ihalenin tamamında % 
15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini 
sunması zorunludur.  

13-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
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. 
 12108/1-1 
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240.000 KG. SİLİKAT ENJEKSİYON MALZEMESİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
240.000 Kg. Silikat enjeksiyon malzemesi alımı/işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

maddesinin (g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre “Açık İhale Usulü” 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 84 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği  
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : Selami.kilic@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2217055 
b) IKN : 2022/1049940 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : 240.000 Kg. Silikat enjeksiyon malzemesi alımı 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : Malzemelerin teslim yeri ilgili müessese 

ambarlarıdır. 
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 365 Gün olup, siparişe bağlandıktan sonra TTK’ 
nın talebine müteakip en geç 3 gün içinde min. 
100 Kg.’ lık partiler halinde teslim edilecekir. 

3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Tarih ve saati : 21.11.2022 Pazartesi – Saat 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tasdiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge,  

4.1.10.Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 
gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge, 

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

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 
tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 
zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 
edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 
topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 
bendindeki belgeyi de sunması zorunludur. 7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 
durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

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

5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Aleve dayanıklı test belgesi, Reaksiyon sıcaklığının 90 ˚C ‘den az olduğuna dair test 

belgesi, MSDS, enjeksiyon malzemesinin yer altı maden ocaklarında kullanıldığına dair resmi 
makamlardan alınmış belge, LOI test belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesi, Pompa 
ATEX belgesi, Çekme dayanımı test belgesi, Basma dayanımı test belgesi, Reaksiyon esnasındaki 
zararlı gazların tayini belgesi vs. bu belgeler özelliklerine göre akredite bir laboratuar ve resmi 
kurumlardan alınacaktır, ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir. 
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6.2. Firmalar teklifleri ile birlikte Enjeksiyon malzemesi ile ilgili zararlı maddeler ve 
karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında yönetmelik (13/12/2014-29204) ve 
1907/2008/AT (REACH) uyarınca veya 1907/2006/AT uyarınca Madde 31’e göre hazırlanan 
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu vereceklerdir. 

6.3. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya 
da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

6.4. Teklif edilecek Silikat Enjeksiyon Malzemesi için, bileşenlerinin her birine ait yeterli 
numune vereceklerdir.  

6.5. Teknik şartnamede tüm hususlar belirtilmiştir. 
7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 

avantajı uygulaması yapıldıktan sonra toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
Değişik döviz cinsinden yapılan teklifler ihale açılış tarihindeki TC Merkez Bankası 

çapraz kura göre eşitlenecek, hesaplanan döviz tutarı ihale tarihindeki TC Merkez Bankası döviz 
alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilerek değerlendirme yapılacaktır. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. Bu ihalede işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

9- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
10- “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 
Alma Birimi’ ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 
teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

12- Fiyat avantajı uygulanması: 
Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde onbeş) oranında fiyat 

avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için 
teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması zorunludur. 

Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim 
günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17. Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
    12146/1-1 
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YÜKSEK DOZ HIZLI ( HDR ) BRAKİTERAPİ CIHAZI VE BRAKİTERAPİ DOZ 
PLANLAMA SİSTEMİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Biriminden:  

Yüksek Doz Hızlı ( HDR ) Brakiterapi Cıhazı ve Brakiterapi Doz Planlama Sistemi Alımı 
01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (a) bendine göre 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası : 2022/1059619 
1- İdarenin  
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0(312) 297 61 33-0(312) 297 65 42 
c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yüksek Doz Hızlı ( HDR ) Brakiterapi Cıhazı ve 

Brakiterapi Doz Planlama Sistemi 1 Adet 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim 

günü 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 17.10.2022 Pazartesi 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 sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde 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, 
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 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat. 
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, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 
4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge. 
4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
 a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
 b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
 c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kaydıyla ilgili belgeler 
4.3.2.1. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası UBB / ÜTS 

barkod numaralarını içeren “Sağlık Bakanlığından Onaylıdır” ibaresinin de yer aldığı belgeyi 
ihale dosyasına ekleyeceklerdir. Ayrıca piyasaya tıbbi cihaz/ürün arz eden ve ihaleye teklif veren 
isteklilerin, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında TİTUBB / ÜTS 
de, ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması 
gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi 
ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB / ÜTS kayıtlarını (T.C. Sağlık 
Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait 
TİTUBB / ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Kapsam dışı olan 
malzemeler için üretici veya ithalatçı firmanın beyanı esastır. 
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4.3.2.2. İstekliye ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.3.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü 
Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan 
satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler 17.10.2022 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13-Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
    12192/1-1 
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ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR 
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 26/10/2022 

Saati 14:00 
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Yeri https://esatış. 
Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 
(m) 

Miktarı Parti 
Sayısı 

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 
Teminat TL Adet M3/Ster/K 

1 BÖLGEÖNÜ SD. 1.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk  0 15 1 2.800,00 1.260,00 

2 BÖLGEÖNÜ SD. 
2.Sn.Nb.Kl. Karaçam 
Tomruk 

 0 80 2 2.300,00 5.520,00 

3 BÖLGEÖNÜ SD. 2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk  0 180 3 2.300,00 12.420,00 
4 Muhtelif 2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  0 335 4 2.100,00 21.105,00 
5 APACA SD. 2.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk  126 96.614 1 2.400,00 6.956,00 

6 APACA SD. 
2.Sn.Ub.Kl. Karaçam 
Tomruk 

 188 152.884 1 2.200,00 10.090,00 

7 Muhtelif 2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  199 363.655 2 2.200,00 24.001,00 
8 KİREMİTLİK SD. 2.Sn. Karaçam Maden Direk  0 15 1 1.500,00 675,00 
9 KİREMİTLİK SD. 2.Sn. Kayın Maden Direk  0 36 1 1.450,00 1.566,00 

10 KİREMİTLİK SD. 3.Sn.Kb.İn. Karaçam Tomruk  0 25 1 1.550,00 1.163,00 
11 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk  322 117.812 3 1.700,00 6.008,00 
12 KİREMİTLİK SD. 3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk  0 2 1 1.600,00 96,00 
13 Muhtelif 3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk  706 223.093 4 1.900,00 12.717,00 
14 Muhtelif 3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk  680 76.915 2 1.700,00 3.923,00 

15 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Kb.İn.Sapsız Meşe 
Tomruk 

 0 10 1 1.600,00 480,00 

16 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Kb.Kl.Sapsız Meşe 
Tomruk 

 0 10 1 1.800,00 540,00 

17 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Nb.İn. Karaçam 
Tomruk 

 0 155 3 1.650,00 7.673,00 

18 BÖLGEÖNÜ SD. 3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk  0 110 1 2.000,00 6.600,00 
19 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk  1268 792.326 9 1.800,00 42.786,00 
20 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk  462 126.822 2 1.700,00 6.468,00 
21 Muhtelif 3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk  1001 505.685 5 2.000,00 30.341,00 
22 Muhtelif 3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk  1153 234.167 3 1.800,00 12.645,00 

23 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Nb.İn.Sapsız Meşe 
Tomruk 

 0 5 1 1.700,00 255,00 

24 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Nb.Kl.Sapsız Meşe 
Tomruk 

 0 8 1 1.900,00 456,00 

25 KİREMİTLİK SD. 
3.Sn.Ub.Kl. Karaçam 
Tomruk 

 54 37.175 1 950,00 1.059,00 

26 Muhtelif 3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk  669 740.572 4 1.900,00 42.212,00 
27 KİREMİTLİK SD. Karaçam Kağıtlık Odun (M3)  268 36.312 1 770,00 839,00 
28 Muhtelif Karaçam Kağıtlık Odun (M3)  488 92.593 2 1.200,00 3.333,00 
29 APACA SD. Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)  128 22.712 1 1.200,00 818,00 
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30 Muhtelif Göknar Kağıtlık Odun (M3)  1074 471.216 6 1.200,00 16.964,00 
31 Muhtelif Kayın Kağıtlık Odun (M3)  2851 659.147 12 1.400,00 27.685,00 

32 Pazarköy 
Kayın Yarma ve İnce Sanayi 
Odunu 

 0 35 1 840,00 882,00 

33 Kaynarca RMP 
Sapsız Meşe Yarma ve İnce 
Sanayi Odunu 

 0 27 1 840,00 680,00 

 TOPLAM   1163 5797.700 83 55.950,00 310.216, 
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 83 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 % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 25'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si 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. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 
Adres: Telefon: Fax No: 
Beşler Mah. Sıtma Pınarı 0(374) 356 1014 
0(374) 356 1100 
    12254/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 24.10.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: GAZİEMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri 

OGM E-İHALE 
(esatis.ogm.gov.tr) 

Sıra 
No 

Satış Yeri 
Cinsi, Nevi, Boy 

ve Sınıf 
İstif No 

Parti 
No 

Boy  
(m) 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat Açıklama 
Adet M3/Ster TL TL 

1 

KARABURUN 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 211 14 
 

1071 773,096 850,00 19.714,00 
 

2 

MENDERES 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 98 15 
 

5730 3.841,712 1.250,00 144.064,00 
 

3 

TORBALI 
ORMAN 
İŞLETME 
ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili Ağaç 102 16 
 

26321 4.827,409 720,00 104.272,00 
 

TOPLAM: 3 
 

33122 9.442,217 2.820,00 268.050,00 
 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

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

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

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

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

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kâğıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 20’si ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar  

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 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. 

NOT:Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde yayınlanmaktadır.  
TEL  : 0(232) 251 3285  
FAX : 0(232) 251 0008  
ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI  
 Ziraat Bankası  : TR660001001000579429455001  
 Halk Bankası  : TR870001200974600005000011  
 Vakıf Bankası-GAZİEMİR İZMİR  : TR490001500158007304222638  
İLAN OLUNUR. 
    12165/1-1 

—— • —— 
JEOTERMAL KAYNAK SAHASI İHALE EDİLECEKTİR 

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
1. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesinin 

1.fıkrası ve c bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Sahası, 2886 sayılı Kanununun 37. 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

Malatya İli Pütürge İlçesi Çermik Mevkii L41 b3, L41 c1 pafta ve 4.689,99 hektar alanına 
sahip ER: 3212015 No.lu Saha 

POLİGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 
Y (SAĞA) 495000 495000 481400 480000 

X (YUKARI) 4241000 4237000 4228400 4230000 
2. Tahmin Edilen Bedel: 

Sıra İlçe Mevkii 
Maden 
Grubu 

Alan 
(hektar) 

Muhammen 
Bedel TL 

Geçici 
Teminat TL 

İhale 
Tarihi 

İhale 
Saati 

1 Pütürge Çermik 
Jeotermal 
Kaynak 

4.689,99 
243.529,15 

TL 
7.305,88 

TL 
25.10.2022 10:00 

3. İhale Şartname ve Eklerinin : 
a) Alınacağı Yer : Karakavak mah. Turgut Özal Cad. No: 129 Yeşilyurt/MALATYA 

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür 
Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 250,00 
TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz 
olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli Ziraat Bankası 
Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına peşin olarak yatırılacaktır. 
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4. İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı 

Salonu 
b) Yapılacağı tarih/saat : 25/10/2022 Salı günü saat 10:00’da yapılacaktır. 
c)  Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü 
5. Tekliflerin  
a) Verileceği Yer : Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında 

toplanacak ihale komisyonuna verilecektir. 
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
6. İhaleye Katılma Belgeleri: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içinde komisyona sunacaklardır. 
a) Gerçek kişi istekliler; 
 1- Tebligat için ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
 2- Noter tasdikli imza beyannamesi 
 3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
 4- İhale Şartnamesinde belirtilen şartları kabul ettiğine ilişkin şartnamenin her sayfası 

imzalı sureti 
 5- Muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat. 
 6- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu. 
b) Tüzel Kişi İstekliler; 
 1- Tüzel Kişiliğin tebligata yarar açık adres beyanı veya bu hususu teşvik edici yönde 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş belge  
 2-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

 3- Tüzel kişiliğin son ortaklık durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi (son ortaklık 
durumunu gösterir gazete birden fazla ise bunların tümü) 

 4- Noter tasdikli imza sirküleri 
 5- İhale Şartnamesinde belirtilen şartları kabul ettiğine ilişkin şartnamenin her sayfası 

imzalı sureti 
 6- Muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat. 
 7- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu. 
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi. 
d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. 
e) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin %3 ‘ü oranında geçici teminatı 

ödemesine ilişkin Ziraat Bankası Malatya TR310001000183678583555014 No.lu hesabına 
yatırıldığına dair alındı belgesi veya geçici teminat mektubu 

7. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
    12154/1-1 
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SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİNDE BULUNAN MEKANİK TESİSLERİN, KAYAK 
PİSTİNİN VE DİĞER EKLENTİLERİNİN 3 YIL SÜREYLE HİZMET ALIM YOLUYLA 

İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kars İl Özel İdaresinden: 
İl Özel İdaremize tahsisli Sarıkamış Kayak Merkezinde Bulunan Mekanik Tesislerin, Kayak 

Pistinin ve Diğer Eklentilerinin 3 Yıl Süreyle Hizmet Alım Yoluyla İşletilmesi Bakımından İdarece 
Hazırlanan Şartnameye Uygun Olarak 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi Gereğince Açık Eksiltme 
Suretiyle İhaleye Çıkartılmıştır. 

Muhammen 
Bedeli- 

İhale 
Süresi 

Geçici Teminat 
% 3 

İhale Usulü /  
İhale Türü 

İhalenin 
Yapılacağı Yer 

İhale Tarihi ve 
Saati 

5.421.326,76 TL 3 YIL 162.639,80 TL 

2886 sayılı D.İ 
Kanunun 45. maddesi 

Gereğince Açık 
Eksiltme Usulü / 
Sarıkamış Kayak 
Tesislerinin Açık 

Eksiltme Usulü İle 
İşletilmesi 

Kars İl Genel 
Meclis Hizmet 

Binası İl 
Encümeni 

Toplantı Salonu 

25.10.2022 
Saat 14.00 

1- İhalenin Geçici teminatı kiralanmak istenilen taşınmazın Muhammen Bedelinin %3'üdür. 
Geçici teminat nakit olarak Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği T.C Ziraat Bankası Kars 
Şubesindeki TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 numaralı emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi 
yatırılacaktır. 

2- İstekliler, turizm vb. amaçlı faaliyetler yapabileceğine dair Ticaret ve Sanayi Odası veya 
Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri veya ilgili meslek odalarından almış oldukları belgeleri de 
tekliflerine ekinde sunmak zorundadır. 

3- En az 3 (üç) yıl kayak tesisi işletmeciliği yapmış olmak. 
4- Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer Kars İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler 

Müdürlüğüdür. 
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 
Gerçek Kişiler için; 
a) Onaylı Nüfus cüzdanı örneği, 
b) Türkiye sınırlarında kanuni İkametgâh Belgesi, 
c) Onaylı imza beyanı, 
d) Vekâleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri, 
e) İşin adına 17.10.2022 tarihinden sonra düzenlenmiş geçici teminat dekontu veya banka 

teminat mektubu  
f) Vergi Mükellefi ise ; 
 f1) Bağlı olduğu vergi dairesi 
 f2) Vergi kayıt numarası 
 f3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge. 
g) İmzalanmış şartname metni, 
Tüzel Kişiler için;(Kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.) 
a) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel 
kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri ve 
yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri, 

c) Tüzel kişilik vergi mükellefi ise; 
 c1) Bağlı olduğu vergi dairesi 
 c2) Vergi kayıt numarası 
 c3) Vergi borcu olmadığını gösterir belge. 
d) İmzalanmış şartname metni, 
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e) İşin adına düzenlenmiş geçici teminata ilişkin banka dekontu veya 17.10.2022 tarihinden 
önce olmamak kaydıyla düzenlenmiş banka geçici teminat mektubu. 

f) Onaylı imza sirküleri 
İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir. 
6- İhaleye iştirak edenler işletme şartnamesindeki tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar. 
7- Posta İle yapılan müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  
8- İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29 uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 
9- Son müracaat tarihi 25.10.2022 Salı günü saat 14.00’a kadardır. 
İLAN OLUNUR. 
    12166/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Konya İli Ereğli Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1- TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 
1.1- Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;  
a) Adı : Konya /Ereğli Belediyesi 
b) Adresi : N.Kemal Mah. Anıt Cad. No: 58 Ereğli / KONYA 
c) Telefon numarası : (0 332) 713 15 18   
d) Faks numarası : (0 332) 713 12 40 
MADDE 2- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 
2.1. İhale usulü : Mülkiyeti belediyemize ait, aşağıda tabloda gösterilen 1 

adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı 
yapılacaktır. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir. 

2.2. İhalenin yapılacağı adres : Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No:58 Ereğli / Konya 
adresinde bulunan belediye hizmet binasındaki Sevide Tavas Toplantı Salonu ve Kitaplığı 

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZA AİT BİLGİLER VE İHALE TARİH VE 
SAATLERİ 

Sıra Mahalle Ada Parsel Parsel Alanı 
m2 Niteliği/İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih ve 

Saati 

1 Orhaniye 
Mah. 182 1 53.502,00m² 

Arsa 
Ayrık Nizam 2 Kat 

Taks:0,20 Kaks:0,40 
48.396,045m² 

Kısmen Park Alanı 
5.105,955m² 

32.101.200,00 TL 963.036,00 TL. 27.10.2022 
Saat: 16.00 

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER 
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
Kapalı Teklif Usulü İhale İsteklilerin İhaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında 

aranacak belgeler şunlardır. 
İç Zarf : 
Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarf. 
Dış Zarf : 
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcuttur.) 
2. İhaleye katılım dilekçesi.(Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
3. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname fotokopisi.(Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
4. Geçici Teminat Bedeli Makbuzu veya Teminat Mektubu (Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
5. Şartname Bedeli Makbuzu. (500,00TL.) (Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
6. İkametgâh İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğü e-Devlet v.b yerlerden alınabilir) (Gerçek 

Kişiler) 
7. Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nufus Cüzdan Sureti.(Gerçek Kişiler) 
8. Vekaleten İştirak ediliyor ise, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair, noter 

tasdikli vekaletname.(Gerçek Kişiler) 
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9. Şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye katılacak) kişi veya kişilerin şirketin yetkilisi 
Olduğunu gösterir yetki belgesi ve ihaleye katılacak kişinin imza sirküsü. (Tüzel Kişilik) 

10. Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen 
faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge. (Tüzel Kişilik) 

11. Vergi Sicil Kaydı veya Vergi Levhası fotokopisi.(Tüzel Kişilik) 
12. Belediyemize borcu olmadığına dair Borcu Yoktur Belgesi.(Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
13. İhalelerden Yasaklı olmadığına dair Belge (Gerçek ve Tüzel Kişilik) 
14. Yurt dışında ikamet veya faaliyet gösteriyor ise Türkiye de tebligat için yazılı adres 

göstermesi (Gerçek ve Tüzel Kişilik)  
MADDE 5- Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince 

uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
MADDE 6- İhale kararının onaylanmasına müteakip, ihale kararı ihaleyi kazanana tebliğ 

edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedelinin tamamı veya en az yarısı peşin 
ödenecektir. İhale bedeli tamamen ödendikten sonra taşınmazların tapu devri gerçekleştirilecektir. 
Ancak, İhale bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde kalan bakiyenin aylık taksitler halinde 
olmak kaydıyla aylık %3 vade farkı eklemek suretiyle 4 eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Bu 
durumda ilk taksit taksitli satış sözleşmesi yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödenecektir. 2 
taksit ödenmediği takdirde sözleşme fesh edilerek yatırmış olduğu teminat irad kaydedilecektir. 

MADDE 7- İhalenin yapılamaması veya sunulan miktarın belediye encümenince kabul 
görmemesi halinde 03/11/2022 tarihinde Perşembe günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatte 2. 
defa ihale edilecektir.  

    12162/1-1 
—— • —— 

14 ADET MUKAYESELİ VİSKOZİTE KOMPARATÖR KİTİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1057617 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71599 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale Konusu Malın  
 Adı ve Miktarı : 14 Adet Mukayeseli Viskozite Komparatör Kiti Temini 
3. İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 
oda)/Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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

5. Teklifler TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
verilecektir. 

6. İhale Tarih ve Saat : 24.10.2022 - 10:30 
7. Son Teklif Verme Tarih ve Saat : 24.10.2022 - 10:25 
8. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı 1071 no.lu oda 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 Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
    12208/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Ankara İli Altındağ Belediye Başkanlığından: 
29.09.2022 tarihli ve 31968 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

“Ankara ili, Altındağ ilçesi, Solfasol Mahallesi bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait 
aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak 
olan Konut+Dükkan İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
35/a (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale ilanının 1. maddesi aşağıdaki 
şekilde düzeltilmiştir. 

1. İhale 02.11.2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Cadde 
No:14 Altındağ/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır. 

    12202/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:  
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 
sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.  

Doçent kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe 
ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir 
belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Doçent için 4 takım) dosyalarını vermeleri 
gerekmektedir.  

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim 
edilecektir.  

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

FAKÜLTE 

BÖLÜM / 

ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 

KADRO UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Yönetim ve 

Organizasyon 

Bölümü/Sağlık Kurumları 

İşletmeciliği Programı 

Doç. Dr. 1 

Yönetim ve Strateji Bilim alanında 

doçentlik belgesine sahip olmak. Sosyal 

Girişimcilik, inovasyon ve liderlik 

alanında eserleri olmak. Yükseköğretim 

kurumlarında en az 2 (iki) yıl alanında 

ders vermiş olmak. 

İlan olunur. 12172/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12309/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12309/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12309/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12256/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12257/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12258/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12259/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12260/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12262/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12263/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12264/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12265/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12266/1-1 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2022 – Sayı : 31980 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12267/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12268/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12268/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12268/3/1-1 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2022 – Sayı : 31980 

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

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12269/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12270/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12271/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12272/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12273/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12274/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12275/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12276/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12276/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12276/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12276/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12277/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12278/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12279/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12280/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12281/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12282/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12283/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12284/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12285/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12286/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12287/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 12288/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12255/1-1 
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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12232/1-1 
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12253/1-1 
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve 

programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 
ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi 
alınacaktır. 

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 
sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden 
işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları 
taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak 
yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan 
fiziksel olarak istenebilecektir.) 

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 
dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus 
cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik 
Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak 
adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme 
Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak 
(https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir. 

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten 
dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus 
cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde 
bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu 
Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), 
Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) 
adresine yüklemeleri gerekmektedir. 

5- Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birime hitaben 
yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama 
kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve 
bunları belgelendirmeleri gerekmektedir. 

6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 
atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden 
fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir. 

7- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca 
doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu 
durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. 

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter 
veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) 
alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir. 

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen %30’lik kota kapsamında 
başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

10- Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 
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11- Profesör unvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı 
alanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvuruları 
geçersiz sayılacaktır. 

12- Yukarıda verilen bilgiler dışında Doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire 
Başkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili 
Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir. 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL / 
MYO 

Anabilim Dalı / Program 

Doçent 
Dr. Öğr. 
Üyesi İlan Şartları 

Der Adet Der Adet 
      

Diş Hekimliği Fakültesi      

Periodontoloji 1 2   
Doçentlik unvanını Periodontoloji alanında almış 

olmak 

Ortodonti   4 1 
Ortodonti alanında doktora veya uzmanlık 

yapmış olmak 
Eczacılık Fakültesi      

Farmasötik Teknoloji   5 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 
Eğitim Fakültesi      

Sınıf Eğitimi   5 1 
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Sınıf 
Eğitimi (Öğretmenliği) alanında yapmış olmak. 

Matematik Eğitimi   5 1 
Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış 

olmak, Matematiksel modelleme konularında 
çalışmaları olmak. 

Eğitim Programları ve Öğretimi   5 1 
Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora 

yapmış olmak ve karşılaştırmalı eğitim 
sistemleri üzerine çalışmaları olmak 

Müzik Eğitimi   2 1 
Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, 

viyola eğitimi üzerine çalışmaları olmak. 
Güzel Sanatlar Fakültesi      

Radyo-Televizyon ve Sinema 1 1   
Doçentlik unvanını İletişim Çalışmaları Bilim-

Sanat alanında almış olmak 
Mühendislik Fakültesi      

Hidrolik 1 1   
Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında 

almış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak 
Sağlık Bilimleri Fakültesi      

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği   1 1 
Cerrahi  Hastalıklar  Hemşireliği  alanında 

doktora yapmış olmak 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu      

Eczane Hizmetleri   4 1 
Biyomühendislik ve Bilimleri alanında 

Doktora yapmış olmak, ilgili alanda çalışmaları 
olmak 

Siverek Meslek Yüksekokulu      
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 1   Doçentlik unvanını finans alanında almış olmak 

Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi      

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 1 1   
Doçentlik unvanını Uluslararası Ticaret bilim 

alanında almış olmak 
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu      

Dış Ticaret   3 1 
İktisat  alanında  doktora yapmış  olmak, Asya 

Ekonomileri üzerine çalışmaları olmak 
Tıp Fakültesi      

Anesteziyoloji 1 1   
Doçentlik unvanını Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon alanında almış olmak 

Çocuk Cerrahisi   2 1 
Çocuk Cerrahisi alanında Tıpta Uzmanlık 

yapmış olmak 

Enfeksiyon Hastalıkları   1 1 
Enfeksiyon Hastalıkları alanında Tıpta 

Uzmanlık yapmış olmak 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1   
Doçentlik unvanını Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon alanında almış olmak 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1   
Doçentlik unvanını Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon alanında almış olmak 

Fizyoloji 1 1   
Doçentlik unvanını Fizyoloji alanında almış 

olmak 

İç Hastalıkları   1 1 
İç  Hastalıkları alanında Tıpta Uzmanlık yapmış 

olmak 

İç Hastalıkları   1 1 
İç  Hastalıkları alanında Tıpta Uzmanlık yapmış 

olmak ve Tıbbi Onkoloji alanında yan dal 
yapmış olmak 

Kardiyoloji   1 1 
Kardiyoloji alanında Tıpta Uzmanlık yapmış 

olmak 

Ortopedi ve Travmatoloji 1 1   
Doçentlik unvanını Ortopedi ve Travmatoloji 

alanında almış olmak 

Radyoloji   1 1 
Radyoloji alanında Tıpta Uzmanlık yapmış 

olmak 

Tıbbi Biyokimya   3 1 

Tıp, Diş Hekimliği veya Sağlık Bilimleri 
Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak; 
Tıbbi Biyokimya alanında doktora veya tıpta 

uzmanlık yapmış olmak ve metobolomik 
alanında çalışmaları olmak 

Tıp Tarihi ve Etik   1 1 
Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış 

olmak 

Tıbbi Genetik 1 1   
Doçentlik unvanını Tıbbi Genetik alanında almış 

olmak 
Üroloji 1 1   Doçentlik unvanını Üroloji alanında almış olmak 

Veteriner Fakültesi      

Veterinerlik Genetiği 1 1   
Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik 

alanında almış olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları   4 1 
Veterinerlik İç Hastalıkları alanında doktora 

yapmış olmak 

Veterinerlik Patolojisi   3 1 
Veterinerlik Patolojisi alanında doktora yapmış 

olmak 

Veterinerlik Cerrahi 1 1   
Doçentlik ünvanını Veterinerlik Cerrahisi 

alanında almış olmak 
      

TOPLAM  15  19  
    12113/1-1 
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KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına yapılacak başvurularda KTO 
Karatay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri Yönergesi kapsamında 
Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme 
sonucunda gerekli şartların sağlanması gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına başvuracak adayların dilekçeleri 
ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, 
vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için), 
Yabancı dil sınav belgesi, Lisans belgesinin onaylı örneği, Yüksek Lisans belgesinin onaylı 
örneği, Doktora/Uzmanlık belgesinin onaylı örneği, Doçentlik belgesinin onaylı örneği (Doçent 
ve Profesör başvurularında), Profesörlük belgesinin onaylı örneği (Profesör başvurularında), 
yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık tezleri, 
bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan 4 (dört) 
takım dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent başvuruları için) / 6 (altı) takım dosya (Profesör 
başvuruları için) ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuruda bulunmaları 
gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. 
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

 
BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Sosyal ve Beşerî 
Bilimler Fakültesi 

Psikoloji Bölümü Doçent 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında uzmanlığını ve doçentliğini almış olmak. İlgili 
alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Psikoloji Bölümü 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında 
yüksek lisans yapmış olmak. Psikoloji alanında doktorasını 
almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Psikoloji Bölümü 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Psikoloji lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji alanında 
yüksek lisans yapmış olmak. Klinik Psikoloji, Uygulamalı 
Psikoloji, Genel Psikoloji alanlarının birinden doktora yapmış 
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü 

(İngilizce) 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 

İşletme alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış 
olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve 
yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin 
yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 

Sigortacılık ve Sosyal 
Güvenlik Bölümü 

Doktor 
Öğretim Üyesi 

1 

İşletme alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış 
olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi 
bir yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı 
dil sınavından buna denk bir puan almış olmak. 
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Hukuk 

Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü / 

Medeni Hukuk Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 
doktorasını almış olmak. Medeni Hukuk alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Özel Hukuk Bölümü / 

Medeni Hukuk Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 
doktorasını almış olmak. Medeni Hukuk alanında yayın ve 

çalışmaları olmak. 

Özel Hukuk Bölümü / 

Ticaret Hukuku 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 

doktorasını almış olmak. Ticaret Hukuku alanında yayın ve 
çalışmaları olmak. 

Özel Hukuk Bölümü / 

Ticaret Hukuku 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 

doktorasını almış olmak. Ticaret Hukuku alanında yayın ve 
çalışmaları olmak. 

Özel Hukuk Bölümü / İş 

ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 

doktorasını almış olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

alanında yayın ve çalışmaları olmak. 

Özel Hukuk Bölümü / İş 

ve Sosyal Güvenlik 

Hukuku Anabilim Dalı 

Doçent 1 
Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Özel Hukuk alanında 

doktorasını almış olmak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
alanında yayın ve çalışmaları olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Özel 

Eğitim, Eğitim Bilimleri, Klinik Psikoloji, Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği alanlarının birinden doktorasını 
almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Çocuk Gelişimi Bölümü 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. Hemşirelik alanında doktorasını almış 
olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Ebelik Bölümü 
Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Ebelik veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

alanlarının birinden doktorasını yapmış olmak. İlgili alanda 
yayın ve çalışmaları olmak. 

Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak. 
İlgili alanda yayın ve çalışmaları olmak. 

Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulu 
Pilotaj Bölümü Doçent 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını 
yapmış olmak. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

doçentliğini almış olmak. İlgili alanda yayın ve çalışmaları 

olmak. 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık Bölümü 

Doktor 

Öğretim Üyesi 
1 

İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Amerikan Kültür ve Edebiyatı 

bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların 

birinden doktorasını yapmış olmak. Bu alanda yayın ve 
çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil 

öğretimi ve yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak 

esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 110)

YÖNETMELİKLER
–– Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş

Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 92)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


	20221011 SALI.pdf
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
	İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:
	Kültür ve Turizm Bakanlığından:
	Kültür ve Turizm Bakanlığından:


