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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gö-

rev alanında bulunan ürünlere ilişkin teknik düzenlemelerde veya 11/3/2021 tarihli ve 31420
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen insan sağ-
lığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin sağlanması
ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasını hedefleyen gereklilikleri yerine getiren
uygun ve güvenli ürünlerin piyasaya arz edilmesi veya piyasada bulundurulmasını teminen pi-
yasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev alanında

bulunan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri,
denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri ile iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini
kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Tek-

nik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 86 ncı, 90 ıncı ve 508 inci maddelerine ve 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cum-
hurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çer-
çeve Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aracı hizmet sağlayıcı: Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına

elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
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b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Bakan yardımcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bakan yardımcı-

sını,
ç) Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve ön-

görülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin ger-
çekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin
etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, Bakanlığın acil müdahalesini
gerektiren risk taşıyan ürünü,

d) Dağıtıcı: Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya it-
halatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere denetim personeli
kimlik kartı almış Bakanlıkça görevlendirilen personeli,

f) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmadan
önce, denetim personelinin duyuları ve/veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme
veya kontrol araçları kullanılarak yapılacak fiziksel incelemeyi,

g) Düzeltici önlem: Bir ürünün uygunsuzluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, Bakan-
lığın talebi üzerine veya kendiliğinden iktisadi işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,

ğ) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
h) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri ge-

tirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,
ı) Gönüllü önlem: Bakanlığın talebi olmadan gerçekleştirilen düzeltici önlemi,
i) Güvenli ürün: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve

gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk ta-
şımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği
için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü,

j) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik dü-
zenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulma-
sına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,

k) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi
isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

l) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,
m) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Kanun: 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Ka-

nununu,
o) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici

olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya
ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

ö) Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD): Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel
ürün güvenliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat
kapsamında yer alan kamu yararını korumak amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyet-
leri ve alınan tedbirleri,

p) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı (PGDVT): Bakanlığın PGD faaliyetlerine
ilişkin her türlü bilgi, belge ve verilerin kaydına, elektronik ortamda saklanmasına, gerektiğinde
veri girişi, veri çağırma, risk değerlendirmesi ve raporlama uygulamalarına imkân veren siste-
mi,

r) Piyasada bulundurma: Piyasaya arz edilen ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya
bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

s) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi
amaçlayan her türlü tedbiri,
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ş) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
t) RAPEX: Gıda Dışı Güvenli Olmayan Ürünlere İlişkin AB Hızlı Uyarı Sistemini,
u) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin

büyüklüğünün birleşimini,
ü) Risk Değerlendirme Komisyonu: Uygunsuz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini be-

lirlemek amacıyla Genel Müdürlük tarafından kurulan Komisyonu,
v) Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği

durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de dâhil olmak üzere, ürünün
normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, ilgili teknik düzenleme ya da genel
ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık
ve güvenliği, tüketicilerin korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını,
makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunan
ürünü,

y) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasına ihtiyaç duyulan hallerde; uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alınan numuneyle birlikte, numunenin zayi olması
veya yargıya başvurulması halinde kullanılmak üzere alınan ve Genel Müdürlük tarafından
muhafaza edilen numuneyi,

z) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme
veya üretim yöntemlerini ya da bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek ya da birkaçını ele alarak belirleyen
uyulması zorunlu mevzuatı,

aa) Tutanak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tu-
tanağını,

bb) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene
dâhil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

cc) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin
belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

çç) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işa-
reti,

dd) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mev-
zuatına uygun olmama halini,

ee) Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik
posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme ku-
rulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

ff) Ürün: Her türlü madde, müstahzar veya eşyayı,
gg) Yetkili temsilci: İmalatçının Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yü-

kümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlen-
dirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) PGD; ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün güvenliği

mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında yer
alan insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu emniyetinin
sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunması amacıyla Bakanlık tarafından
yürütülen faaliyetleri, denetimleri ve alınan tedbirleri kapsar.

(2) Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün,
aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağ-
lığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadı-
ğının değerlendirmesi genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılır.
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(3) Denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar ya-
pılması esastır. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda
denetim; piyasaya arz koşullarıyla sınırlı kalmak üzere ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum
veya bir mal ya da hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilir.

(4) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bakanlığın görev alanında olan
ürünlerle ilgili PGD, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bakanlık görev alanında olan ürünlere ilişkin PGD’yi; denetim personeli marifetiyle
yürütür, gerekli önlemleri alır ve gerektiğinde idari yaptırımlar uygular.

b) Bakanlık görev alanında olan ürünlerin PGD’sini, yıllık denetim programının yanı
sıra resen veya ihbar ve şikâyet üzerine yapar.

c) Satış ve kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri iletişim
araçlarında reklam ve ilanları yer alan ve satılan ürünler; piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

ç) Ürüne ilişkin ihbar ve şikâyetler; Bakanlığın internet sitesinde yer alan ihbar/şikâyet
formları, ilgili hizmet birimlerine ait elektronik posta adresleri ile ilgili internet adresleri kul-
lanılarak veya mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yazılı olarak yapılır. Bakanlığın
ALO 170 ihbar/şikâyet hattından da ihbar ve şikâyetler yapılabilir.

d) Bakanlığa bildirilen bilgi, ihbar ve şikâyetler hakkında başvuru sahibine en geç bir
ay içinde bilgi verilir.

e) Denetim; ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği, satıldığı ve
dağıtıldığı her yerde, depo, işyeri, nakil araçları ve gerektiğinde üretim tesislerinde veya üretim
ve hizmet aracı olarak kullanıldığı yer ve tesislerde, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj
veya dolum yapıldıkları yerlerde yapılır.

f) Denetimler, asgari şartlarda denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellemeyecek
şekilde planlanır ve yapılır.

g) PGD; ürüne ait bilgi ve belgeleri ilgili mevzuat çerçevesinde incelemek, ürünü du-
yusal incelemek, gerektiğinde numune almak veya yerinde muayene ve/veya test yapmak ve
iktisadi işletmeciyi ilgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirmek suretiyle
gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin sırası, kapsamı ve içeriği ile gerektiğinde tümünün ya da
ihtiyaca binaen bir kısmının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük
yetkilidir.

ğ) PGD faaliyetleri sırasında ürünün uygunluk değerlendirme sürecinde yer almayan
uygunluk değerlendirme kuruluşlarının imkânlarından yararlanılır. Uygunluk değerlendirmesini
yapan kuruluş haricinde ürünün test ve muayenesini yapacak kuruluş yoksa denetim persone-
linin gözetim ve denetiminde, bu kuruluşta veya imalatçının laboratuvarında yahut bir başka
imalatçının laboratuvarında ürünün test ve muayenesi yaptırılır. Ancak, test ve muayene sonu-
cuna göre karar verme yetkisi Bakanlığa aittir.

h) Denetim sonunda üründe bir uygunsuzluk tespit edilmemesi, iktisadi işletmecinin
Kanun kapsamındaki ürüne yönelik sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Bakanlık; yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine, kullanıma geçmiş ürünün, piyasada
kendisini birebir temsil eden ürün bulunmaması durumunda, ürünün teknik dosyasını ve ilgili
belgeleri denetlemek yoluyla, ürünün piyasaya arz edildiği zamanda teknik mevzuatına uygun
olup olmadığını denetleyebilir.

Denetimin şekli
MADDE 6- (1) PGD, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya birka-

çını kapsayacak şekilde yapılır:
a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme.
b) İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin

hükümler içermediği durumlarda, genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen düzenlemeler
çerçevesinde ürünün uygun olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinden inceleme.

c) Duyusal inceleme.
ç) Test ve muayene.
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Numune alma, test ve muayene
MADDE 7- (1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü tak-

dirde her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alır. Numune
miktarı; ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak
üzere, biri şahit numune olmak üzere üç takımı geçmeyecek miktarda iktisadi işletmeciden be-
deli ödenmeden alınır.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur.
Numuneler; özelliklerine göre mühürleri bozulmadan, açılmayacak şekilde denetim personeli
ile iktisadi işletmeci yahut çalışanlarıyla birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanak numarası,
tarafların bilgilerini gösteren unvan ve imzalar ile ürünün markası, modeli, parti veya seri numarasını
taşıyan etiket konulur.

(3) Alınan numunelerden bir takım, test ve muayene yapılması için Genel Müdürlük
tarafından belirlenen uygunluk değerlendirme kuruluşuna gönderilir. İkinci takım, şahit numune
olarak Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Üçüncü takım numune ile tutanağın bir
nüshası iktisadi işletmeciye teslim edilir. Uygunluk değerlendirme kuruluşu; tetkikleri en kısa
zamanda yapar, sonucu bir raporla tespit eder ve bu raporu Genel Müdürlüğe yazılı ve elektro-
nik ortamda gönderir.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene iş-
lemleri; denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, belirlenen uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşuna iktisadi işletmecinin veya temsilcisinin katılımı ile yaptırılır. İktisadi
işletmecinin veya temsilcisinin gelmemesi, test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesine
engel teşkil etmez.

(5) Uzaktan iletişim aracı yoluyla piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin numune alma iş-
lemleriyle ilgili hükümler saklıdır.

Numune, test ve muayene ücreti
MADDE 8- (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması durumunda;
a) Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlığa aittir.
b) Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda yapılan test sonucu, iktisadi işlet-

meciye Genel Müdürlük tarafından bildirilir. Bildirim yazısında varsa şahit numunenin ve
test/muayene işlemine tabi tutulan numunenin alınması gerektiği belirtilir. Bildirim tarihinden
itibaren bir ay içinde şahit numune dâhil alınmayan numuneler, çevre, şehircilik ve iklim de-
ğişikliği il müdürlüklerine intikal ettirilir. Bu durumda ilgili iktisadi işletmeci numune bedelini
talep edemez.

c) Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, Genel Müdürlük onayı ile numunenin
bulunduğu uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından “numune bertaraf tutanağı” düzenle-
nerek numune bertaraf edilir veya ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teslim edilmesi ge-
reken tesislere intikal ettirilir ve numune bedeli Bakanlık tarafından iktisadi işletmeciye öde-
nir.

(2) Test ve muayene sonucunda numunenin uygunsuz olduğunun veya risk taşıdığının
tespit edilmesi durumunda;

a) Numune, test ve muayene, nakliye, bindirme, indirme, bertaraf ücreti ve bunlara iliş-
kin diğer giderler imalatçı veya ithalatçıya aittir. Yapılan masraflar, ilgili imalatçı veya ithalat-
çıya genel hükümlere göre rücu edilir.

b) Bakanlık tarafından bedelsiz olarak test ve muayene hizmeti alınan durumlarda; uy-
gun olmadığı tespit edilen numuneler için hizmet alım şartları kapsamında önceden belirlenen
ve ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından fatura edilen bedel, imalatçı veya ithalatçı
tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenir.
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c) Numunenin, ürünün özelliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test ku-
ruluşunda saklanması sağlanır. Bu süre sonunda “numune bertaraf tutanağı” düzenlenerek nu-
mune Bakanlık tarafından bertaraf edilir veya ettirilir.

ç) Uygunsuzluk nedeniyle uygulanacak idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra
şahit numuneye (c) bendindeki usule göre işlem yapılır.

Uzaktan iletişim aracı yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimi
MADDE 9- (1) Uzaktan iletişim aracı yoluyla piyasaya arz edilen veya piyasada bu-

lundurulan ürünlerin denetiminde, Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında dü-
zenlenen usul ve esaslar uygulanır.

RAPEX bildirimleri
MADDE 10- (1) Bakanlık, RAPEX aracılığıyla uygun olmadığı tespit edilen piyasaya

arz edilmiş ürünler hakkında, denetim süreci içerisinde test ve muayene işlemi yapmadan RA-
PEX sistem bildiriminde yer alan risk tipi göz önüne alınarak iktisadi işletmeciden savunma
talep edebilir. Savunma talep yazısında ürüne ilişkin bilgi ve belgeler de talep edilebilir.

(2) İktisadi işletmeciden alınan savunma ve/veya bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi
sonucunda tespit edilen uygunsuzluklarla orantılı olarak önlemleri uygulaması, iktisadi işlet-
meciden talep edilebilir.

(3) İktisadi işletmeci tarafından sunulan savunma ile bilgi ve belgelerin değerlendirme
yapılabilmesi için yeterli bulunmaması durumunda test ve muayene işlemleri de dâhil olmak
üzere ürüne ilişkin piyasa gözetimi ve denetim faaliyeti başlatılır.

Ürünlerin izlenebilirliği
MADDE 11- (1) İktisadi işletmeciler; tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa

bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün
takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz
ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az on yıl boyunca mu-
hafaza eder ve Bakanlığın talebi halinde Bakanlığa sunarlar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında düzeltici önlemlerin alınması gerektiğinde kullanılmak
üzere, iktisadi işletmeciler; parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı dağıtıcıları
ve dağıtımı yapılan ürün miktarlarını içeren kayıt oluşturur ve Bakanlığın talebi halinde bu ka-
yıtları sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunsuzluk Halinde Alınacak Önlemler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Risk Değerlendirme Komisyonu
MADDE 12- (1) Uygunsuz ürünlerin taşıdığı riskin derecesini belirlemek amacıyla

Genel Müdürlük tarafından Risk Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Komisyonun oluşumu
ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(2) Denetimi gerçekleştiren denetim personeli, ihtiyaç duyulması durumunda Genel
Müdürlük tarafından üye sıfatı ile Komisyona katılım sağlayabilir. Bakanlığın diğer birimle-
rinde veya uygunluk değerlendirme kuruluşunda görevli personel ise üye sıfatını taşımaksızın
bilgisine ve görüşüne başvurulmak üzere Komisyon toplantısına davet edilebilir.

(3) Bakanlık, yaptığı denetimler veya aldığı bilgi, ihbar veya şikâyetler neticesinde bir
ürünün risk taşıdığına dair yeterli gerekçe bulunduğuna kanaat getirirse, risk değerlendirmesi
yapar.

(4) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket, talimat ve ilgili dokümanların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kul-
lanılması halinde risk değerlendirmesi yapmak için yeterli gerekçenin bulunduğu varsayılabi-
lir.
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(5) Genel Müdürlüğe bildirilen uygunsuzluklara ilişkin ön değerlendirme işlemi Genel
Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik daire tarafından yapılır. Ön değerlendirme işlemi sonu-
cunda:

a) Genel Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik daire, uygunsuzlukların şekli uygunsuzluk
oluşturduğu kanaatinde ise 14 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına karar verir.

b) Genel Müdürlük bünyesindeki ilgili teknik daire, uygunsuzlukların risk taşıyan uy-
gunsuzluk oluşturduğu kanaatinde ise değerlendirmesi ile birlikte ilgili bilgi ve belgeleri Risk
Değerlendirme Komisyonuna sunar.

(6) Risk Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde:
a) Üründeki uygunsuzlukların şekli uygunsuzluk oluşturduğu tespit edilirse, 14 üncü

madde hükümleri uygulanır.
b) Üründeki uygunsuzlukların risk taşıyan uygunsuzluk oluşturduğu tespit edilirse, 15 inci

madde hükümleri uygulanır.
Risk değerlendirmesi
MADDE 13- (1) Ürüne ilişkin aşağıdaki uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde Ba-

kanlık, 12 nci maddede belirtilen risk değerlendirmesini yapmak için yeterli gerekçenin bu-
lunduğunu varsayabilir:

a) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket, talimat ve ilgili dokümanların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kul-
lanılması.

b) Ürüne ilişkin mevzuatın gerektirdiği model, parti ve seri numarası veya ayırt edil-
mesini sağlayacak diğer bilgilerin kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde üründe yer alma-
ması, ürünün boyut veya doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda ise bu bilgilerin ürünün
ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede yer almaması.

c) Mevzuatın gerektirdiği hallerde imalatçı veya ithalatçının isminin, kayıtlı ticaret un-
vanının veya markasının ve kendisine ulaşılabilecek açık adresin ürünün üzerinde, bunun müm-
kün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtilmemesi.

ç) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı nihai kullanıcılar için gerekli bilgiler, montaj,
kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kurallarının Türkçe olmaması.

d) Ürünün teknik düzenlemesinde düzenlenen herhangi bir idari şartın yerine getiril-
memesi.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 14- (1) Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere insan sağlığı ve güvenli-

ğini, tüketicilerin korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını, makul ve
kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunmayan uy-
gunsuzluklar şekli uygunsuzluk olarak kabul edilir:

a) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket, talimat ve ilgili dokümanların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kul-
lanılması.

b) Ürüne ilişkin mevzuatın gerektirdiği model, parti ve seri numarası veya ayırt edil-
mesini sağlayacak diğer bilgilerin kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde üründe yer alma-
ması, ürünün boyut veya doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda ise bu bilgilerin ürünün
ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede yer almaması.

c) Mevzuatın gerektirdiği hallerde imalatçı veya ithalatçının isminin, kayıtlı ticaret un-
vanının veya markasının ve kendisine ulaşılabilecek açık adresin ürünün üzerinde, bunun müm-
kün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtilmemesi.

(2) Şekli uygunsuzluk tespit edilen ürünler için:
a) Birinci fıkrada belirtilen uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla, tutanağın ilgili bö-

lümü doldurulur ve savunma yapılabilmesi ve düzeltici faaliyet planını sunabilmesi için iktisadi
işletmeciye on iş günü süre verilir. Bu süre içinde başvuru yapmayan iktisadi işletmecinin dü-
zeltme faaliyetinde bulunmayacağı kabul edilir.

21 Ekim 2022 – Sayı : 31990                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



b) (a) bendi uyarınca, ürünün uygunsuzluğunu gidermek için düzeltici faaliyet planı
sunmayan veya düzeltici faaliyet planı sunan ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğu gider-
meyen iktisadi işletmeciye Bakanlık tarafından Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen ön-
lemlerden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet edilerek uygulanır.

c) İktisadi işletmeci tarafından sunulan düzeltici faaliyet planı, gerektiğinde değişiklik
yapılarak Genel Müdürlük tarafından onaylanır ve iktisadi işletmeciye tebliğ edildiği tarihten
itibaren geçerli olmak üzere şekli uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yay-
gınlığı değerlendirilerek altı ayı geçmemek üzere düzeltme süresi verilir.

ç) Denetim sonucunda şekli uygunsuzluğun giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne
aynı uygunsuzluk için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda uygunsuzluğun mücbir
sebeplerin varlığı nedeniyle giderilemediğinin kanıtlanması halinde altı ayı geçmemek üzere
ek süre verilir.

d) Şekli uygunsuzluk nedeniyle verilen sürelerin takibi ile düzeltme faaliyetinin gerek-
lerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü Genel Müdürlük tarafından yapılır. Düzeltme
işlemleri sonucunda uygun hale getirildiği kanıtlanan ürünler tekrar piyasaya arz edilebilir.

Risk taşıyan uygunsuzluk
MADDE 15- (1) Ürünün; insan sağlığı ve güvenliği, tüketicilerin korunması, çevre,

kamu güvenliği ve diğer kamu yararları açısından makul ve kabul edilebilir değerlendirilen öl-
çünün ötesinde risk teşkil ettiğine dair şüphe bulunması halinde tutanağın ilgili bölümü doldu-
rulur ve test veya muayeneye başvurulur.

(2) Risk değerlendirmesi neticesinde ürünün risk teşkil ettiğinin tespit edilmesi duru-
munda Genel Müdürlük imalatçıdan veya ithalatçıdan riskin büyüklüğü ile orantılı olarak riski
ortadan kaldırmak amacıyla uygun önlemleri almasını talep eder.

(3) İmalatçı veya ithalatçı ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edilmesin-
den itibaren on iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe başvurur. Başvuruda asgari olarak aşağıdaki
bilgilerin yer alması zorunludur:

a) Ürünü tanıtacak marka, model, tip, parti veya seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan
diğer ayırt edici özellikler ve önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.

b) Riskin giderilmesi amacı ile hangi önlemlerin uygulanacağı.
c) Dağıtıcılarının bulunması durumunda (b) bendinde düzenlenen önlemlerden haberdar

edilme yöntemleri ve önlemlerin dağıtıcılarda bulunan ürünlerde nasıl uygulanacağı.
ç) Risk altındaki kişilerin riskler hakkında uyarılması amacıyla yapılacak duyuru yön-

temi.
d) Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabileceği gerekçesi ile bu kişiler doğrudan

bilgilendirilecek ise risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabileceğini gösteren bilgi ve belge-
ler.

e) Ürünün taşıdığı riski ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak düzeltici önlemler.
f) Üründe (e) bendi kapsamında düzeltme yapılmayacak ise ürünlerin uygun koşullarda

imhası veya ilgili mevzuat gereği bertaraf edilmesi ya da işlevsiz hale getirilme yöntemi.
(4) Genel Müdürlük yapılan başvuruyu gerektiğinde değişiklik yaparak onaylar ve teb-

liğ edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere önlemlerin uygulanması için altı ayı geçmemek
üzere süre verir. Önlemlerin uygulanması için ek süre verilmez. Ancak, üçüncü fıkranın (e) ve
(f) bentleri kapsamında yapılacak işlemlerin imalatçı veya ithalatçının kusuruna dayanmayan
ve/veya mücbir sebeplerle giderilemediğinin tespiti halinde altı ayı geçmemek üzere ilave ek
süre verilebilir.

(5) Genel Müdürlük düzeltme işlemlerini yerinde izleyebilir ve düzeltme işlemleri es-
nasında gözlemci bulundurabilir, ihtiyaç duyulması durumunda düzeltmeye tabi tutulan ürünün
tarafsız, test ve muayene işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip bir uygunluk değerlendirme
kuruluşu tarafından test ve muayene yapılmasını isteyebilir. Düzeltme faaliyeti süresi boyunca;
Genel Müdürlük tarafından, ürünler veya temsil ettiği ürünler üzerinde yapılan değerlendirme
sonucunda gerekli düzeltme faaliyetinin tamamlandığına karar verilmeyen ürünler piyasaya
arz edilemez, piyasada bulundurulamaz.
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(6) İmalatçının veya ithalatçının ikinci fıkrada düzenlenen talebin kendisine tebliğ edil-
mesinden itibaren on iş günü içerisinde başvurmaması veya başvurunun uygun bulunmaması
ya da önlemlerin uygulanmasının eksik veya yetersiz bulunması durumunda Bakanlık, Kanu-
nun 16 ncı maddesinde düzenlenen önlemlerden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine
riayet ederek alır.

(7) Ürünün ciddi risk taşıdığı haller dışında altıncı fıkrada düzenlenen önlem kararı
alınmadan önce imalatçı veya ithalatçı savunma yapabilmesi için tebligatla bilgilendirilir. İma-
latçı veya ithalatçı tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren on iş günü içerisinde savunma
hakkını kullanır ve yazılı olarak cevap verir. Ürünün ciddi risk taşıması nedeni ile savunma
hakkı verilmeden bir karar alınması halinde savunma yapılma fırsatı sonradan tanınır. Sunulan
bilgi ve belgeler kapsamında önlem kararı gözden geçirilir.

(8) Bakanlık, ciddi risk taşıyan ürünlerde Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen ön-
lemlerden uygun ve gerekli olanların alınmasını sağlar.

(9) Genel Müdürlük önlemlerin yerine getirilmesini sağlar, önlemlerin yerine getirilip
getirilmediğini kontrol eder.

(10) Üründeki risklerin giderilemediği veya giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde;
riskli olduğu tespit edilen ürünler, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak imalatçı veya it-
halatçının belirleyeceği yerde ve yöntemle Genel Müdürlük denetim personelinin gözetiminde
veya Genel Müdürlüğün önceden onay verdiği şekilde bertaraf edilir. Bertaraf işleminin Genel
Müdürlük denetim personeli gözetiminde yapıldığı durumda Genel Müdürlük tarafından; ber-
taraf edilen ürün miktarını, ürünün ne şekilde bertaraf edildiğini, bertaraf yerini, bertaraf tarihini
ve tarafların yetkililerinin ad ve soyadlarını içeren ürün bertaraf tutanağı düzenlenir.

(11) Önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen imalatçı veya ithalatçı, ön-
lemlerin Bakanlık tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Mas-
raflar genel hükümlere göre rücu edilir. Ürünün bertaraf edilmesinin gerektiği durumda, iktisadi
işletmeci ürünün hurda bedeline ilişkin herhangi bir bedel talep edemez.

Önlemlerin duyurulması
MADDE 16- (1) Risk taşıyan uygunsuz ürünlerle ilgili olarak kendiliğinden veya Ba-

kanlığın talebi üzerine önlemleri alan iktisadi işletmeci, bu önlemler ve ürünün içerdiği riskler
hakkındaki bilgileri etkili olacak şekilde duyurur ve duyurunun kapsamına göre engellilerin
erişebilirliğini dikkate alır. Duyuru, aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile yapılır:

a) Risk altındaki kişilerin tamamına ulaşılabildiğinde bu kişilerin doğrudan bilgilendi-
rilmesi yoluyla.

b) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunması durumunda en az altı ay süreyle
internet sitesinin ana sayfasında kolaylıkla görünebilecek bir şekilde duyurulması yoluyla.

c) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunmaması durumunda ulusal düzeyde yayın
yapan bir televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere
yazılı ve sesli şekilde yayınlanması veya ulusal düzeyde dağıtımı yapılan bir gazetede, sayfanın
dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi yoluyla.

(2) Duyuru, asgari aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi, seri numarası, ürünü net şekilde tanıtan

diğer ayırt edici özellikler.
b) Mümkün ise ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri.
c) Alınan önlem.
ç) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.
d) Sorumlu iktisadi işletmecinin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler.
f) Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderi-

lebileceği adresler hakkında bilgi.
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(3) Genel Müdürlük, üründe tespit edilen riskin derecesine göre duyurunun şekli, za-
manı, süresi ve duyurunun yapılacağı televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir.
Genel Müdürlük duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bulmaz ya da yetersiz görürse, duyuru-
nun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir.

(4) Genel Müdürlük, risk altındaki tüketicilere duyurulması amacıyla risk taşıyan uy-
gunsuz ürünlere ilişkin bilgileri uygun görülen mecralarda en az altı ay yayınlar.

(5) Dağıtıcılar, iktisadi işletmecinin ürüne ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendi-
lerine bildirdiği bilgileri, varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve birinci
fıkrada belirtilen duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği veya ulaşabileceği yerlere
koymak zorundadır.

Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması
MADDE 17- (1) Genel Müdürlük; bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair güçlü emarelerin

bulunması halinde, ürünün kontrolü yapılıncaya kadar piyasaya arzının ve piyasada bulundu-
rulmasının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı iktisadi işletmeciye derhal
tebliğ eder. Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla iktisadi işlet-
meci, dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve risk altındaki grupların bilgilendirilmesini sağ-
lar.

(2) Genel Müdürlük, iktisadi işletmeciye birinci fıkradaki önlemleri almasını tebliğ et-
mesini müteakip ivedi olarak kontrollere başlar.

(3) İktisadi işletmeci Genel Müdürlüğün talebi üzerine;
a) İlgili teknik düzenleme kapsamında; iktisadi işletmeci tarafından ürünün uygunluk

değerlendirmesinin yapılması amacıyla bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna başvurulduğu
durumlarda, bu kuruluşlara sunulan belgelerin kopyalarını,

b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
c) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri,
ç) Genel Müdürlük tarafından gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri,
iletir.
(4) Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici durdurulma süresi,

ürünün test edilebilmesi veya gerekli değerlendirmeler ve kontroller için ihtiyaç duyulacak za-
man süresince geçici olarak durdurulması veya üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerin sunulması
için teknik gerekçelerle daha fazla bir süreye ihtiyaç duyulmaması halinde dört günden fazla
olamaz.

(5) Kontrol sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünler hakkındaki geçici durdurma
kararı kendiliğinden kalkar. Kontrol sonucunda güvenli olmadığı anlaşılan ürünler hakkında
15 inci madde hükümleri uygulanır.

Gönüllü önlem faaliyeti
MADDE 18- (1) İktisadi işletmeci piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu bir

ürünün uygun olmadığını Bakanlığın denetiminden önce tespit etmesi halinde, bu ürüne yönelik
gönüllü önlem faaliyetinde bulunabilir.

(2) Gönüllü önlem faaliyeti; uygunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması
için ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan
çekilmesi, geri çağrılması, dağıtıcıların bu önlemden haberdar olmaları, ürünün taşıdığı riskler
hakkında nihai kullanıcıların uyarılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin tamamını kap-
sar.

(3) Gönüllü önlem faaliyetinde bulunacak imalatçı veya ithalatçı, bu faaliyete dair tüm
bilgi ve belgeler ile birlikte faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek Ge-
nel Müdürlüğe başvurur.
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(4) Genel Müdürlük gönüllü önlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için imalatçı
veya ithalatçının talebi, ürünün özelliği ve piyasa yaygınlığı durumunu değerlendirerek bir yılı
geçmemek üzere süre verir; başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması du-
rumunda eksikliklerin giderilmesi için bildirimde bulunur.

(5) Gönüllü önlem faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgiler, gönüllü önleme tabi ürün-
lerin tamamı düzeltilinceye veya bertaraf edilinceye kadar Genel Müdürlük internet sayfasında
ilan edilir.

(6) Genel Müdürlük; gerekli gördüğü takdirde, gönüllü önleme tabi tutulan ürünün ta-
rafsız, test ve muayene işlemlerini yapabilme yeterliliğine sahip bir uygunluk değerlendirme
kuruluşu tarafından test ve muayenesini isteyebilir.

(7) Duyurulara ve bilgilendirmelere ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bu
kapsamda iktisadi işletmeci veya son kullanıcı tarafından kendisine iade edilen ya da bildirilen
tüm ürünlerdeki uygunsuzlukları gideren imalatçı veya ithalatçının uygunsuzlukları tamamen
giderdiği kabul edilir.

(8) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen imalatçı
veya ithalatçı hakkında Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanır.

Ürünün geri çağrılması
MADDE 19- (1) Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kal-

ması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya Bakanlığın talebi üzerine ürünü geri
çağırır.

(2) İktisadi işletmeci geri çağırma önlemini, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirti-
lenlere aşağıdaki bilgileri de ekleyerek duyurur:

a) Ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları.
b) Nihai kullanıcıya sunulan teklif ve seçenekler.
(3) İktisadi işletmeci ürünü teslim eden nihai kullanıcıya aşağıdaki seçeneklerden en

az birini sunar:
a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi.
b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi.
c) Ürünün; teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi.
(4) Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar, ürünü geri çağıran iktisadi işletmeci

tarafından üstlenilir. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden nihai kul-
lanıcının ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zo-
rundadır.

İmalatçının yükümlülüklerinin diğer iktisadi işletmecilere uygulandığı durumlar
MADDE 20- (1) İthalatçılar ile dağıtıcılardan aşağıdaki durumdakiler imalatçı sayılır-

lar:
a) Ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bu-

lunduran.
b) Ürünü teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu

etkileyecek şekilde değiştiren.
(2) Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durum-

larda; yapılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde imalatçı,
yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik
zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmeyen dağıtıcı,
imalatçı olarak kabul edilir.

İş birliği
MADDE 21- (1) İktisadi işletmeciler; piyasada bulundurdukları ürünlerin taşıdığı risk-

lerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttükleri faaliyetlerinde, Bakanlıkla iş
birliği yapar.
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(2) Aracı hizmet sağlayıcılar, kendi hizmetleri aracılığıyla elektronik ortamda piyasaya
arz edilen veya piyasada bulundurulan bir ürünün taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması veya
bu mümkün değil ise azaltılması amacıyla yürütülen bir işlemin kolaylaştırılması için Bakan-
lıkla iş birliği yapar.

Tutanak ve kayıtlar
MADDE 22- (1) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek tutanağın şekil

ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, denetim faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belgelerin

PGDVT’ye aktarılmasını sağlar.
(3) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında kullanılan tutanaklar, elektronik ortamda ha-

zırlanıp elektronik imza ile imzalanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Müdürlüğün ve Denetim Personelinin
Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 23- (1) Genel Müdürlüğün PGD’ye ilişkin görev, yetki ve yükümlülükleri

şunlardır:
a) Piyasa gözetimi ve denetimi programını hazırlamak ve uygulamak.
b) Denetim programını; denetim gerçekleştirilecek ilin iktisadi işletmeci profilini çı-

kararak bunlara ait ürünlerin denetlenmesini sağlayacak şekilde hazırlamak.
c) PGD faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini teminen ihtiyaçlarını, sorunlarını

ve çözüm önerilerini Bakanlığa iletmek.
ç) PGD faaliyetlerinde; ihbar, şikâyet, her türlü reklam ve ilanlar ile kaza, yaralanma

haberleri ve veri tabanlarından yararlanmak.
d) PGD faaliyetleri sonucunda alınan idari yaptırım kararlarının yerine getirilmesini

sağlamak.
e) İktisadi işletmeci tarafından uygulanan önlemlerin yerine getirilip getirilmediğini ik-

tisadi işletmeci nezdinde ve piyasada izlemek, kontrol etmek.
f) Denetim personelinin teknik ve hukuki konularda eğitim ihtiyacını karşılamaya, bilgi

ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
g) Ürünlerin uygunluk düzeyinin yükseltilmesi amacıyla iktisadi işletmecilerle iş birliği

yapmak, iktisadi işletmecilerin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim ve benzeri toplantılar düzen-
lemek.

ğ) Ürün güvenliği ve PGD konularında bilgi verebilecek veya ilgililerin şikâyetlerini
ulaştırabilecekleri danışma masaları oluşturmak.

(2) Genel Müdür, PGD faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla diğer
ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm önlemlerin alınmasından ve
uygulanmasından sorumludur.

Denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 24- (1) Denetim personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öncelikli olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca görev alanına giren konularda

PGD yapmak.
b) Gerekli tutanak ve raporları hazırlamak, her denetim işlemi için denetim sürecinin

başından sonuna kadar gerekli tüm bilgi ve belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanmasını ve
muhafazasını sağlamak.

c) Denetimin başlangıcından sonuçlanmasına kadar her aşamasını ve bu aşamalara ait
her türlü bilgi, veri ve kaydı, denetim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin PGDVT’ye gir-
mek.

ç) Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak, numunenin test ve mua-
yenesinin yapılmasını sağlamak.
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d) Bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair güçlü emarelerin bulunması durumunda ürünün
piyasaya arzının en fazla dört gün geçici olarak durdurulması kararının alınmasını teminen Ge-
nel Müdürlüğü, alınacak karara ilişkin ise iktisadi işletmeciyi derhal bilgilendirmek.

e) Yürüttüğü denetim görevi çerçevesinde gerekli gördüğü dosya, bilgi ve belgeleri de-
netim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, onaylanmış örneklerini almak;
fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo, antrepo ve ambar gibi yerler ile dene-
time konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek, üretim,
stok ve ürünün satışına ilişkin her türlü belgeyi almak, bu konularda her derecede yetkili ve il-
giliden her türlü yardım ve bilgiyi talep etmek.

f) İktisadi işletmecinin PGD faaliyetini engellemesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden
yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

g) PGD faaliyetleri kapsamında işin niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda, Genel
Müdürlük onayıyla kamu kurum ve kuruluşlarından uzman kişilerin denetime refakat etmesini
sağlamak ve bu kişilerin bilimsel ve teknik görüş ve önerilerinden yararlanmak.

ğ) Tutanak ya da raporla tespit edilen sonuçlandırılmamış işleri takip etmek ve sonuç-
landırmak.

h) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-
tiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları Genel Müdürlüğe sunmak.

ı) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere; denetim faaliyeti sırasında,
ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemlerini saptadığında, durumu ilgili mercilere
iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek.

i) Denetimini yaptığı ürüne ilişkin Risk Değerlendirme Komisyonuna katılım sağla-
mak.

(2) Denetim personelinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Bakanlık tarafından verilen denetim personeli kimlik kartını, iktisadi işletmeciye ib-

raz ederek denetime başlamak.
b) Denetlediği iktisadi işletmecinin yönetim ve yürütme işlerine karışmamak.
c) PGD görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek.
ç) PGD sırasında elde ettiği bilgi ve belgelere ilişkin olarak 31 inci maddede düzenlenen

gizlilik ilkesine riayet etmek.
Denetim personelinin eğitimi
MADDE 25- (1) Denetim personelinin eğitimi; Bakanlığın ihtiyaç durumu, personelin

eğitim durumu, denetimde uzmanlaşma ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlık
tarafından uygun görülen zamanlarda yapılır.

(2) Denetim personeli eğitimini tamamlayanlara verilecek olan denetim personeli kimlik
kartı Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.

(3) Denetim personelinin eğitim konuları ve eğitimine ilişkin hususlar, denetim perso-
nelinin görevlendirilmesi ve performansının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.

Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 26- (1) Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını almamış olmak.
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 247 ila 266 ncı maddelerinde

düzenlenen suçlar ile 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet
ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak.

c) En az dört yıllık fakülte/yüksekokul mezunu olmak.
ç) Çalışma uzmanı/uzman yardımcısı olarak veya sağlık ve teknik hizmetler sınıfında

Bakanlıkta en az iki yıl veya Genel Müdürlüğün ilgili teknik dairesinde en az bir yıl çalışmış
olmak.
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(2) Daha önce herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun piyasa gözetimi ve denetimi
biriminde denetim personeli olarak çalışmış Bakanlık personeline kişisel koruyucu donanım-
larla ilgili uyum eğitimi verildikten sonra denetim personeli kimlik belgesi düzenlenebilir.

(3) Kadrosu başka bir kurumda olan ve Bakanlıkta geçici görevli olarak görev yapmakta
olan personel ile denetim personeli görevini yerine getirmesine engel nitelikte bir sağlık sorunu
taşıyanlar, denetim personeli eğitimine katılamazlar.

(4) Denetim personeli eğitimine katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile
bu şartları kaybedenlerin denetim personeli kimlik kartları iptal edilir ve denetimde görevlen-
dirilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetki

İdari para cezalarının uygulanması
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal

edilmesi durumunda; iktisadi işletmecilere yönelik Kanunda yer alan idari para cezaları, etkili,
orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygulanır.

(2) İdari para cezası kararları bakan yardımcısı tarafından verilip Genel Müdürlük ta-
rafından uygulanır.

(3) İdari para cezasına konu fiil, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç),
(d) ve (e) bentlerinde belirtilen aykırılıkları oluşturuyor ise belirtilen bentlerde düzenlenen idari
para cezaları uygulanır. Aynı fiil nedeni ile Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde düzenlenen idari para cezası uygulanmaz.

(4) Kanunun 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen
idari para cezaları; bu cezalara konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar
için bir önceki idari para cezasının iki katı olarak uygulanır.

(5) Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, idari önlemlerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

İdari önlemlerin uygulanması
MADDE 28- (1) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında almaması

veya aldığı önlemlerin eksik veya yetersiz olması veya iktisadi işletmecinin tespit edilememesi
halinde Bakanlık;

a) Ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, pi-
yasadan çekilmesi, geri çağrılması, öneri ve teşhirinin durdurulması,

b) Dağıtıcıların önlemlerden haberdar olmaları ve önlemlere uymalarını sağlamak ama-
cıyla gerekli tedbirlerin alınması,

c) Ürünün taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcıların uyarılması,
ç) Ürünlerin uygun koşullarda bertaraf edilmesi veya işlevsiz hale getirilmesi,
önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alır.
(2) Yapılan kontrol sonucunda, ürünün ciddi risk taşıdığının tespit edilmesi halinde ve

ciddi riski ortadan kaldıracak başka bir yöntemin bulunmadığı durumlarda; yetkili kuruluşlar
Kanunun 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendi ile Kanunun 17 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında ciddi risk taşıyan ürünlerin piyasadan çekilmesini, geri çağrılmasını veya
piyasada bulunmasının yasaklanmasını sağlar. Ürünün ciddi risk taşıdığı hallerde Bakanlık; bu
fıkrada düzenlenen önlemleri iktisadi işletmeciden derhal talep eder, talebin en kısa sürede ger-
çekleştirilmediği hallerde önlemleri kendiliğinden alır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen, uygunsuzluklara ilişkin önlem kararı bakan
yardımcısı tarafından verilir ve Genel Müdürlük tarafından bu kararların uygulanması sağla-
nır.
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İçeriğe erişimin engellenmesi kararı
MADDE 29- (1) Bakanlık tarafından yapılan bildirimden itibaren içeriğin yirmi dört

saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde uygun olmayan ürüne
ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine Bakanlık karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir.

(2) Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışının
durdurulmasına Bakanlık karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere Radyo ve Televizyon Üst
Kuruluna bildirir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sektörel komisyonlar
MADDE 30- (1) Genel Müdürlük; ürün güvenliği ve denetiminde etkinlik sağlamak

ve ürünlerin uygunluk düzeyinin artırılması amacıyla sorumluluğunda bulunan ürün grupları
çerçevesinde, ilgili sektör temsilcisi dernekler, tüketici kuruluşları, meslek odaları ve uygunluk
değerlendirme kuruluşlarının katılımıyla geçici veya sürekli sektörel komisyonlar oluşturabi-
lir.

Bilgilerin gizliliği
MADDE 31- (1) PGD faaliyeti sırasında Genel Müdürlük tarafından yapılan yazışma-

lar, ihbar ve şikâyetler ile denetimlerde temin edilen ve ticari sır niteliğindeki veya fikrî ve
sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve gü-
venliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular bu kapsamda sayılmaz.

Tebligat
MADDE 32- (1) İdari para cezası ve/veya idari önlemleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33- (1) 18/9/2013 tarihli ve 28769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 34- (1) 33 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğine yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış
kabul edilir.

Yürürlük
MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/8/1990 tarihli ve 20602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ AROMATİZE ŞARAP, AROMATİZE ŞARAP BAZLI

İÇKİ VE AROMATİZE ŞARAP KOKTEYLİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2022/5)

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; aromatize şarap ürünlerinin tekniğine uygun ve hij-

yenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi,
piyasaya arzı ve coğrafi işaretleri ile geleneksel ürün adlarının korunmasına ilişkin özelliklerini
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, aromatize şarap ürünlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ kapsamında geçen;
a) Aromatize şarap: Toplam hacmin en az %75’ini oluşturacak şekilde Ek-1’deki ürün-

lerden (a), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan ürünlerin bir veya birkaçından
elde edilen, üzüm şırası, kısmi fermente üzüm şırası veya ikisi birden eklenebilen, alkol ilave
edilebilen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen, retsina şarabı hariç aromalandırılmış şarabı,

b) Aromatize şarap bazlı içki: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, Ek-
1’deki ürünlerden (a), (b), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan ürünlerin bir veya
birkaçından elde edilen, üzüm şırası, kısmi fermente üzüm şırası veya ikisi birden eklenebilen,
tanımında izin verilenler hariç alkol ilave edilmeyen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen,
retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç aromalandırılmış şarabı,

c) Aromatize şarap kokteyli: Toplam hacmin en az %50’sini oluşturacak şekilde, Ek-
1’in (c) bendi haricindeki diğer ürünlerin bir veya birkaçından elde edilen, alkol ilave edilme-
yen, renklendirilebilen ve tatlandırılabilen, retsina şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar
hariç aromalandırılmış şarabı,

ç) Aromatize şarap ürünleri: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize
şarap kokteylini,

d) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren işaretleri,

e) Geleneksel ürün: Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşim-
den kaynaklanan ya da geleneksel hammadde veya malzemeden üretilen ürünleri gösteren işa-
retleri,

f) Hacmen doğal alkol miktarı: 20ºC sıcaklıktaki üründe var olan saf alkol hacminin,
aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranını,

g) Hacmen gerçek alkol miktarı: 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sı-
caklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,

ğ) Hacmen potansiyel alkol miktarı: Üründeki şekerin tamamının fermantasyonu so-
nucu elde edilen, 20°C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen hacmen
saf alkol miktarını,

h) Hacmen toplam alkol miktarı: Hacmen gerçek alkol miktarı ile hacmen potansiyel
alkol miktarının toplamını,
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ı) Satış adı: Bu Tebliğde belirtilen aromatize şarap ürünlerinin adını,
i) Tanımlama: Aromatize şarap ürünlerinin spesifik karakteristiklerinin listesini,
j) Yanmış şeker: Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun

kontrollü ısıtılmasıyla elde edilen ürünü,
ifade eder.
Genel işlemler
MADDE 5- (1) Aromatize şarap ürünlerinin üretimindeki işlemler aşağıda yer aldığı

gibidir:
a) Tatlandırma: Aromatize şarap ürünlerinin tatlandırılmasında aşağıda yer alan ürün-

lerin kullanılmasına izin verilir:
1) Yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker, dekstroz, fruktoz, glukoz şurubu,

sıvı şeker, invert sıvı şeker, invert şeker şurubu.
2) Üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, rektifiye konsantre üzüm şırası.
3) Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun kontrollü ısıtıl-

masıyla elde edilen yanmış şeker.
4) Bal.
5) Keçiboynuzu şurubu.
6) Bu maddelerle benzer etki yapabilecek diğer doğal karbonhidratlar.
b) Aromalandırma: Aromatize şarap ürünlerinin aromalandırılmasında uygulanan ku-

rallar şunlardır:
1) Aromatize şaraplarda aromalandırma için; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mü-

kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme
Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde izin verilen doğal aroma verici maddeler
ve/veya aroma verici preparatlarına ilave olarak vanilya, badem, kayısı ve yumurta aroma ve-
ricileri, aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ve/veya aroma verici gıdalar, toplam hacmin %1’ini
geçmeyecek miktarda distile alkollü içkiler kullanılır.

2) Aromatize şarap bazlı içkilerde ve aromatize şarap kokteyllerinde aromalandırma
için Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri
Yönetmeliğinde izin verilen aroma verici maddeler ve/veya aroma verici preparatlarına ilave
olarak aromatik bitkiler ve/veya baharatlar ile aroma ve/veya aroma verici gıdalar kullanılır.

c) Renklendirme: Aromatize şarap ürünlerinin üretilmesinde 30/6/2013 tarihli ve 28693
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde
izin verilen bir veya birden fazla renklendirici madde kullanılabilir.

ç) Alkol ilavesi: Tanımında izin verilen aromatize şarap ve aromatize şarap bazlı içki-
lerin üretiminde aşağıdaki ürünler tek başına veya karıştırılarak kullanılabilir:

1) Tarımsal etil alkol (Bağ kökenli dahil).
2) Şarap alkolü veya kuru üzüm alkolü.
3) Şarap distilatı veya kuru üzüm distilatı.
4) Tarımsal distilat.
5) Şarap distilat içkisi.
6) Üzüm cibresi distilat içkisi.
7) Fermente edilmiş kuru üzümün distilasyonundan elde edilen distile alkollü içkileri.
d) Su ilavesi: Aromatize şarap ürünlerinin üretiminde aroma verici esansın hazırlanması,

renklendirici ve tatlandırıcıların çözündürülmesi, ürünün nihai kompozisyonunun ayarlanması
için 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Su-
lar Hakkında Yönetmelikte yer alan özelliklere uygun su teknolojisinin gerektirdiği miktarda
kullanılabilir.
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Aromatize şarap ürünlerinin özellikleri

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında bulunan aromatize şarap ürünlerinin tanımları
ve özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Aromatize şaraplara ilişkin olarak;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı %14,5 ve üzerinde ve % 22’den az, hacmen toplam al-

kol miktarı ise %17,5 veya daha fazla olur.
2) Sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı %16 ve

üzerinde, ekstra sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı
ise %15 ve üzerinde olur.

3) Aromatize şaraplara 5 inci maddenin (ç) bendinde tanımlanan ürünler kullanılarak
alkol ilavesi yapılabilir.

b) Aromatize şarap bazlı içkilere ilişkin olarak;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı %4,5 ve üzerinde ve %14,5’ten az olur.
2) 7 nci maddede yer alan tanımlarda belirtilmedikçe aromatize şarap bazlı içkilere

alkol ilave edilmez.
c) Aromatize şarap kokteyllerine ilişkin olarak;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı %1,2 ve üzerinde ve %10’dan az olur.
2) Aromatize şarap kokteyline alkol ilave edilemez.
3) Aromatize şarap kokteyllerinde kullanılan "kokteyl" ifadesi, bu Tebliğin kapsamına

aykırı olamaz.
ç) Aromatize şarap ürünleri tatlandırılabilir.
d) Aromatize şarap ürünleri renklendirilebilir.
e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin hazırlanmasında kullanılan su hakkında İn-

sani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve katılacak su ürünün
doğasını değiştirmez. Bu ürünlerin üretiminde distile, demineralize, değiştirilebilir veya yu-
muşatılmış su kullanılabilir.

f) Aromatize şarap ürünlerinin hazırlanmasında karbondioksit kullanılabilir.
g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan renklendirici, aroma maddeleri

veya aromatize şarap ürünlerinin üretiminde kullanılmasına izin verilen diğer gıda katkı mad-
delerinin seyreltilmesi veya çözünmesinde teknolojisinin gerektiği miktarda tarımsal etil alkol
kullanılır ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üretmek amaçlı alkol ilavesi olarak değerlendi-
rilmez.

ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üretirken kullanılan aroma maddeleri veya
bunların karışımları, aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalı gıda maddeleri son ürüne şara-
bınkinden farklı duyusal özellikler kazandırır.

h) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılabilecek hammaddeler Ek-1’de yer
alır. Ürünlerin üretiminde kullanılan tarımsal etil alkolün özelliklerine ilişkin olarak, 21/3/2017
tarihli ve 30014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler
Tebliği (Tebliğ No: 2016/55) hükümleri uygulanır.

ı) 4 üncü maddede tanımlanan ürünlerin üretilmesinde kullanılan şarap ve şıra, önolojik
uygulamalara uygun olarak üretilir.

i) Aromatize şarap ürünlerinde ve bunlara ait özel hükümlerde yer alan ürünlerde, invert
şeker cinsinden şeker içeriğine göre isimlendirme aşağıdaki şekilde olur:
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Şeker içeriği İsimlendirme
< 30 g/L ve hacmen toplam alkol miktarı en az %15
(aromatize şaraplara istisna olarak) Ekstra sek
< 50 g/L ve toplam alkol miktarı en az %16
(aromatize şaraplara istisna olarak) Sek
< 90 g/L ve ≥ 50 g/L Dömi sek
< 130 g/L ve ≥ 90 g/L Yarı tatlı
En az 130 g/L Tatlı

j) Coğrafi işaret başvurusunda istenen hususlara ilave olarak, aromatize şarap ürünle-
rinin elde edildiği ana hammaddenin belirtilmesi gerekir.

Özel hükümler
MADDE 7- (1) Aromatize şarap tanımına uyan ve "aromatize şarap" ifadesi yerine de

kullanılabilen ürünler şunlardır:
a) Şarap bazlı aperitif: Alkol eklenebilen aromatize şaraptır. Bu tanım, “aperitif” teri-

minin, bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında kullanımına engel de-
ğildir.

b) Vermut/Vermouth: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı Artemisia cinsi bitkiler
veya bu bitkilerden uygun metotlarla elde edilen maddeler kullanılarak üretilen aromatize şa-
raptır.

c) Bitter aromatize şarap: Karakteristik bitter aromasına sahip, alkol ilave edilen aro-
matize şaraptır. Bitter aromatize şaraplarda, ana bitter aroma verici madde "bitter aromatize
şarap" ifadesi ile birlikte satış adında kullanılır. Bitter aromatize şaraplarda, aşağıda yer alan
ifadeler ürün adı yerine veya ürün adını desteklemek için kullanılabilir:

1) Ana aroma vericisi doğal kinin aroma vericisi olan şaraplarda "Quinquina şarap".
2) Ana aroma vericisi doğal gentian aroma vericisi olan ve kullanımına izin verilen sarı

ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda, "bitter" teriminin kullanılmasının
bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında kullanımına engel teşkil etme-
mesi şartıyla, “bitter vino”.

3) Pelin otu ve gentiandan elde edilen doğal aroma verici maddeler içeren ve kullanımına
izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplarda, “Americano”.

ç) Yumurta bazlı aromatize şarap: Alkol ilave edilen ve iyi kalitede yumurta sarısı veya
onun türevleri ilave edilerek elde edilen aromatize şaraptır. Şeker içeriği invert şeker cinsinden
200 g/L’den fazla ve yumurta sarısı içeriği en az 10 g/L olur. "Yumurta bazlı aromatize şarap"
ifadesine, bu ürünlerin en az %80 oranında Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescilli "Marsala"
içermesi halinde "cremovo" adı, en az %80 "Marsala" ve en az 60g/L yumurta sarısı içermesi
halinde ise "cremovo zabaione" adı eşlik edebilir.

d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg: Alkol ilave edilen ve karakteristik tadı kullanılan
karanfil ve/veya tarçından elde edilen aromatize şaraptır.

(2) Aromatize şarap bazlı içki tanımına uyan ve "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi ye-
rine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler şunlardır:

a) Sangría/Sangria: Şaraptan elde edilen, doğal turunçgil ekstraktı veya esansı ile aro-
malandırılmış, bu meyvelerin suyu eklenerek veya eklenmeden üretilen aromatize şarap bazlı
içkidir. Sangría/Sangria’nın özellikleri şunlardır:

21 Ekim 2022 – Sayı : 31990                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



1) Bu ürünlere, gerektiğinde baharat ve karbondioksit ilave edilebilir.
2) Hacmen gerçek alkol miktarı %4,5 ve üzerinde ve %12’den az olur.
3) İçerisinde turunçgil meyvesinin posası ve kabuğundan gelen katı parçacıklar bulu-

nabilir.
4) Renklendirilmez.
5) Rengi sadece hammaddeden kaynaklanan renk olur.
6) Sadece İspanya ve Portekiz’de üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi

yerine "Sangría/Sangria" ifadesi kullanılabilir.
7) İspanya ve Portekiz’de üretilenler dışında, üretildiği ülkenin veya belirli bölgenin

adıyla"......... da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi
“Sangría/Sangria” ifadesi ile desteklenebilir.

b) Clarea: İkinci fıkranın (a) bendinde tanımlanan şekilde beyaz şaraptan üretilen aro-
matize şarap bazlı içkidir. Clarea’nın özellikleri şunlardır:

1) Sadece İspanya’da üretilen ürünlerde "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi yerine "Clarea"
ifadesi kullanılabilir.

2) İspanya’da üretilen ürünler dışında, üretildiği ülkeye veya daha sınırlı bir bölgeye
göre "............ da üretilmiştir" ifadesinin belirtilmesi şartı ile "aromatize şarap bazlı içki" ifadesi
“Clarea” ifadesi ile desteklenebilir.

c) Zurra: İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ürünlere, Türk Gıda Kodeksi
Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan brendi veya şarap distilatı ilave edilerek ve ge-
nellikle meyve parçacıkları eklenerek üretilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek
alkol miktarı %9 ve üzerinde ve %14’ten az olur.

ç) Bitter soda: Bitter vino’ya karbondioksit veya karbonatlı su ilave edilerek elde edilen
ve son üründe bitter vino oranı en az %50 olan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek
alkol miktarı %8 ve üzerinde ve %10,5’ten az olur. "Bitter" teriminin kullanılması bu Tebliğ
kapsamında yer almayan ürünlerin tanımlanmasında bu ifadenin kullanımına engel teşkil et-
mez.

d) Kalte ente: Şarap, doğal yarı köpüren şarap veya suni yarı köpüren şarabın, doğal
köpüren şarap veya suni köpüren şarap ile karışımına limon veya limon ekstraktı ilave edilmesi
ile elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur.
Son üründe en az %25 oranında doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarap bulunur.

e) Glühwein: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan veya her iki şarabın karışımından
elde edilen, genellikle tarçın ve/veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir.
Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur. Tatlandırma sırasında ilave edilen su hariç
başka su ilave edilemez. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer
alan "Glühwein" ifadesi “beyaz” gibi beyaz şarabı işaret eden ifadeler ile desteklenir.

f) Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde edilen,
genellikle tarçın ve/veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen
gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün
etiketinde yer alan "Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas" ifadesi “beyaz” gibi beyaz şarabı işaret
eden ifadeler ile desteklenir.

g) Maiwein: Şaraba Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) baskın tadını
vermek için Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkileri veya bunların ekstraktları
eklenerek elde edilen ve hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olan aromatize şarap
bazlı içkidir.
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ğ) Maitrank: Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) bitkilerinin maserasyon

edildiği veya bunların ekstraktlarının ilave edildiği beyaz şaraba, portakal ve/veya diğer mey-

velerin genellikle meyve suyu, konsantresi veya ekstraktı formunda ilave edilmesiyle üretilen,

en fazla %5 oranında şeker ile tatlandırılmış aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol

miktarı %7 ve üzerinde olur.

h) Pelin: Kırmızı veya beyaz şarap ve spesifik bitki karışımlarından elde edilen aroma-

tize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı en az %8,5, şeker oranı invert şeker cin-

sinden 45-50 g/L ve toplam asitliği tartarik asit cinsinden en az 3 g/L olur.

ı) Aromatizovaný dezert: Beyaz veya kırmızı şarap ile şeker ve tatlı (dessert) baharat

karışımlarından elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Hacmen gerçek alkol miktarı %9 ve

üzerinde ve %12’den az olur. Şeker oranı invert şeker cinsinden 90-130 g/L ve toplam asitliği

tartarik asit cinsinden en az 2,5 g/L olur. Çek Cumhuriyeti’nde üretilmesi koşuluyla,

“Aromatizovaný dezert” adı kullanılabilir. Çek Cumhuriyeti dışında üretilmesi durumunda

“Aromatizovaný dezert” adı sadece “aromatize şarap bazlı içki” ifadesini desteklemek amaçlı

ve üretildiği yerin “… da üretilmiştir” şeklinde belirtilmesi halinde kullanılabilir.

i) Wino ziolowe: Toplam hacmin en az %85’ini oluşturacak şekilde Ek-1’de yer alan

şaraplardan elde edilen, baharat veya bitki veya her ikisinden elde edilmiş aroma verici prepa-

ratlar ile aromalandırılmış, renklendirilmemiş, hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde

olan aromatize şarap bazlı içkidir.

(3) Aromatize şarap kokteyli tanımına uyan ve "aromatize şarap kokteyli" ifadesi yerine

veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler şunlardır:

a) Şarap bazlı kokteyl: Konsantre üzüm şırası oranı, son ürünün toplam hacminde en

fazla %10 ve şeker oranı invert şeker cinsinden 80 g/L’den az olan aromatize şarap kokteylidir.

Hacmen gerçek alkol miktarı %7 ve üzerinde olur.

b) Aromatize doğal yarı köpüren üzüm bazlı kokteyl: Sadece üzüm şırasından elde edi-

len, hacmen gerçek alkol miktarı %4’ten az olan, içerdiği karbondioksit sadece kullanılan ürün-

lerin fermantasyondan gelen aromatize şarap kokteylidir.

c) Doğal köpüren şarap kokteyli: Doğal köpüren şarapların karışımından elde edilen

aromatize şarap kokteylidir.

(4) Kokteyl teriminin kullanılması bu Tebliğ kapsamında yer almayan ürünlerin tanım-

lanmasında bu ifadenin kullanımına engel teşkil etmez.

(5) Bu Tebliğde yer alan coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları, Türk Patent ve Mar-

ka Kurumunca coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı olarak tescil edilmesi halinde Türkiye’de

koruma altına alınır.

(6) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler fermantasyon uçucularını içerir.

(7) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde;

a) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/955)’nde yer

alan ürünlerin adlarını taşıyan aromalar (örneğin viski aroması, cin aroması),

b) Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2016/955)’nde yer al-

mayan ancak “distile alkollü içki” tanımına uyan ürünlerin adlarını taşıyan aromalar (örneğin

tekila aroması),
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c) Uluslararası kabul görmüş kokteyllerin adlarını taşıyan aromalar,
kullanılamaz.
(8) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere kafein, guarana ve ginseng ekstrakları ka-

tılamaz.
Katkı maddeleri
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri

hakkında Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, özel hükümler saklı kalmak

kaydı ile Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşen-
leri Yönetmeliğine göre aroma maddeleri kullanılır.

Enzimler
MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan enzimler hak-

kında 24/2/2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Enzimleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bulaşanlar
MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları

hakkında 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Pestisit kalıntıları
MADDE 12- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları

hakkında 27/9/2021 tarihli ve 31611 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Veteriner ilaçları kalıntı limitleri
MADDE 13- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal bir bileşen ilave

edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi hakkında 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

Hijyen
MADDE 14- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler hakkında 17/12/2011 tarihli

ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli
ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobi-
yolojik Kriterler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ambalajlama
MADDE 15- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları hakkında

5/4/2018 tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Te-
mas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Etiketleme
MADDE 16- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesinde 26/1/2017

tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Eti-
ketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri ile birlikte aşağıdaki kurallar uy-
gulanır:

a) Aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde "Doğal köpüren" ifadesinin kullanılabil-
mesi için kullanılan doğal köpüren şarap oranının en az %95 olması gerekir.
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b) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde "tatlı" ve "yarı tatlı" ifadelerine ek olarak,
şeker içeriği invert şeker cinsinden g/L olarak belirtilebilir.

c) Bu Tebliğde tanımlanmamış ürünlerin sunumu ve etiketlenmesinde, bu Tebliğ kap-
samında yer alan ürünleri işaret edecek şekilde “benzer”, “tip”, “stil”, “gibi”, “orada üretildiği
tarzda”, “patent”, “aroma” ve benzeri herhangi bir ifade kullanılamaz.

ç) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürün isimleri kullanılan ana aroma maddesi/mad-
deleri ile desteklenebilir.

d) Distile alkollü içki olarak piyasaya arz edilen ürünlere benzeyecek şekilde, ilgili dis-
tile alkollü içkinin temel bileşeni olan aroma ve distile alkollü içkiye özgü görsel birlikte kul-
lanılamaz.

Taşıma ve depolama
MADDE 17- (1) Bu Tebliğde yer alan ürünlerin depolanması ve taşınması hakkında

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümleri uy-
gulanır.

Numune alma ve analiz metotları
MADDE 18- (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, 17/12/2011 tarihli ve

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönet-
melik esaslarına göre numune alınır; alınan numunelerin analizleri ulusal veya uluslararası ka-
bul görmüş analiz metotları ile yapılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 19- (1) Bu Tebliğ, Aromatize Şarap Ürünlerinin Tanımlanmasına, Tarifine,

Sunumuna ve Etiketlenmesine İlişkin 26/2/2014 tarihli ve (AB) 251/2014 sayılı Avrupa Parla-
mentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde
hazırlanmıştır.

İdari yaptırım
MADDE 20- (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sa-

yılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari
yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 21- (1) 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Teb-
liği (Tebliğ No: 2006/28) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda iş-

letmecileri, 1/3/2023 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. 1/3/2023 tari-
hinden sonra, bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.

(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri hakkında bu
Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar 21 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda
Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği
(Tebliğ No: 2006/28) hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/29)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 30/10/2021 tarihli ve 31644 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Dişleri adi

metallerden olanlar” ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerine

yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen

nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe ko-

nulmasıdır.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
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ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütü-

lerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Ra-

poru Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde ulaşılan tespitleri de-

ğerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 2/11/2016 tarihli ve 29876 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2016/43) ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi

çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar ve-

rilmiştir.

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi

belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi

kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede

yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler

bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki

önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme

tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma

sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12716 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12656 
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Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12722 

—— • —— 
Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12623 

—— • —— 
Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 12702 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12757 

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

 
 12758/1/1-1 

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

 
 12758/1/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12758/3/1-1 

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

 
 12758/4/1-1 

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

 
 12759/1/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 12759/2/1-1 

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

 
 12759/3/1-1 

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

 
 12759/4/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7000 TOP A4 FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR. 

Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğünden 

Ofisimizce, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ihtiyacı olan 7000 Top A4 Fotokopi Kağıdı (80 

gr), ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun ve kredili olarak, Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ve 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) İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiştir. 

İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznelerinden 

birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF 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, 31.10.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz Ticaret 

Servisinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Dış zarflar, aynı gün saat 14.00’de açılacak olup, müteakiben iç zarfların açılışına geçilecektir. 

4) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektubunda belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) 

kapsamındadır. 

 12763/1-1 
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27 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden: 

Gümüşhane Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 27 Kalem Temizlik Malzemesi 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, aynı listede 

yer alan teknik özelliklerine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 

Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin MADDE 20 - AÇIK TEKLİF USULÜ ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve 

devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İhale Evrakı Bedellidir. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Bölge Müdürlüğümüz Mahalli Satınalma Komisyonunda 

ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi ile sair ihale evrakı, Ofisimizin 

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

Komisyonumuzca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, malzeme listesinde belirtilen (130,00 TL.) şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale 

Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, (01.11.2022) ihale günü en geç saat 12’ye kadar Bölge Müdürlüğümüz 

Mahalli Satınalma Komisyonunda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4) İhalenin konusu mal/malzemenin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 

ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

İhale Tarihi : 01.11.2022 

İhale Kayıt  No : 2022/1115677 

Talep Takip No : BSCPE0D4VZ 

 12840/1-1 
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YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİ SİSTEMİ (HPLC) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Van Gıda 

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 Adet (HPLC) Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi 

Sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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 (130 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 şartnamesi, 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, 27.10.2022 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’da 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 

uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları daha sonra belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif 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.maddesi (g) fıkrası (İstisna) 

kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: * BSP2Y0A9Z3 * 

 12773/1-1 
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12 KISIM 127 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Erzurum Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ihtiyacı 12 kısım 127 kalem spor 

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 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, 01.11.2022 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: BSR2YLY1N3 

 12771/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesine ait (1. 

Kademe) Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle 

ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Kuruca Köyü OSB Mah. 2. Cadde No: 2 Emirdağ/ 

AFYONKARAHİSAR 

2- İhale Konusu Yapım İşinin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesinde yer 

alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede 

yapımı öngörülen 4.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin 

yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve 

montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, 

bakımı, iş sonu uygulama projeleri ve işletme-bakım 

kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 

eğitilmesi işleridir. 

b) Yapılacağı Yer : Emirdağ / AFYONKARAHİSAR 

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

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 03/11/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

Vekâletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 1000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 2.500 m3/gün-

12.500 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve 

elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 6.1. 

maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 30.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

bankalardan alınacak belge. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

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

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

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

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

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

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

gösteren, standart forma uygun belge. 

G)  Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

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

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

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

tevsik eden belge. 

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

I) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 5.000.000 TL tutarında Geçici Teminat. 

J) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
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K)  Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L) Performans Garanti Beyannamesi. 

M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

N) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

O) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

P) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 

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

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

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

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Afyonkarahisar Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kuruca Köyü 

OSB Mah. 2. Cadde No: 2 Emirdağ/AFYONKARAHİSAR adreslerinde görülebilir veya 1000 TL 

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

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

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

    12654/2-2 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1. Bursa - Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi 4490 ada 162 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 106.255.400,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 3.187.662,00.TL 
2. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6221 ada 6 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 53.337.108,50.TL 
Geçici Teminat %3 : 1.600.113,26-TL 
3. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6232 ada 3 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 26.059.028,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 781.770,84-TL 
4. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6232 ada 10 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 155.287.990,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 4.658.639,70-TL 
5. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6242 ada 1 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 33.070.168,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 992.105,04-TL 
6. Bursa - Nilüfer İlçesi Kayapa-Çamlık Mahallesi 6244 ada 5 Parselin Satışı 
Tahmin Edilen Bedel : 60.005.748,00.TL 
Geçici Teminat %3 : 1.800.172,44-TL 
Yukarıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif 

Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhaleler, Belediyemiz Encümenince 02/11/2022 Çarşamba günü 
saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Toplantı Salonunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube 
Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 1.500,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

İSTENEN EVRAKLAR 

ŞİRKETLER ŞAHISLAR 

1 İmza Sirküleri 1 İmza Beyannamesi 

2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Sirküleri 

3 
Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli 
Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza 
Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği 

5 Ticaret Sicili Gazetesi 5 İkametgah Senedi 

6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Şartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

8 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu 
Yoktur Belgesi 

İstenen belgelerin 01/11/2022 Salı günü saat 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası 
Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim 
edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12714/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 5714 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Pendik 

c) Mahallesi : Dolayoba 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 10463 

f) Parsel No : 9 

g) Yüzölçümü : 912,10 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : 20379/45605 (407,58 m²) 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 3.872.010.-TL 

4) Geçici Teminatı : 116.160,30 TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 09 Kasım 2022 - 11:15 

Son teklif verme tarih ve saati : 09 Kasım 2022 Saat:11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 3.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
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g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 09 Kasım 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 09 Kasım 2022 Saat: 

10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12723/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1) Encümen Kayıt No : 5713 

2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 

a) İli : İstanbul 

b) İlçesi : Fatih 

c) Mahallesi : Saraçishak 

d) Pafta No : - 

e) Ada No : 730 

f) Parsel No : 19 

g) Yüzölçümü : 90 m² 

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Halihazır : İşgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
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k) İmar Durumu : Konut Alanı 

l) Cinsi : Arsa 

3) Muhammen Bedeli : 7.650.000.-TL 

4) Geçici Teminatı : 229.500.-TL 

5) İhale Tarihi ve Saati : 09 Kasım 2022 - 11:05 

Son teklif verme tarih ve saati : 09 Kasım 2022 Saat:11:00 

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

7) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 

8) İhale şartnamesi : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  

  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli : 3.000.-TL 

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 09 Kasım 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 



21 Ekim 2022 – Sayı : 31990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 09 Kasım 2022 
Saat:10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 
Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 
ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 
bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 
gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12725/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 5859 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Fatih 
c) Mahallesi : Molla Şeref 
d) Pafta No : - 
e) Ada No : 1970 
f) Parsel No : 19 
g) Yüzölçümü : 36,66 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
ı) Halihazır : İşgalli 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) İmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı (19 parsel yapılaşma koşullarını 

sağlamaması durumunda 20 ve 21 Parseller ile 
Tevhitli) 

l) Cinsi : Arsa 
3) Muhammen Bedeli : 5.132.400.-TL 
4) Geçici Teminatı : 153.972.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 09 Kasım 2022 - 11:10 
Son teklif verme tarih ve saati : 09 Kasım 2022 Saat:11:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 
7) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 
8) İhale şartnamesi : Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 

yerde ücretsiz görülebilir.  
  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 

Bakırköy/İSTANBUL 
  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 3.000.-TL 
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10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf 

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı), 

d) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 

geç 09 Kasım 2022 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 09 Kasım 2022 

Saat:10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, 

Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin 

ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir. 

15) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir. 

16) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 12726/1-1 
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KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhaleye Konu Taşınmazın; 

İli : İstanbul 

İlçesi : Şişli 

Mahallesi : Kaptanpaşa 

Cadde-Sk.-Mevkii : Tanyolu Sok. 

Ada : 10262 

Parsel : 16 

Yüzölçümü : 380,00 m2 

Hisse Miktarı : Tam 

Cinsi : Arsa 

Vakfı : Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İhaleye Konu İş’in; 

Adı-Niteliği : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde 

bulunan, 10262 ada, 16 parselde kayıtlı 

taşınmazların Kat Karşılığı Konut İnşaatı Yapım 

İşi. 

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu : Konut 

İhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a 

maddesi) 

Asgari Şartlar : İstanbul ili, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde 

bulunan 10262 ada, 16 parsel sayılı, 380,00 m2 

yüzölçümlü, mülkiyeti Vakıflar Genel 

Müdürlüğü'ne ait "Arsa" vasıflı taşınmazın; 

  Mevcut avan projeye göre 13 bağımsız bölümlü 

olarak yapılacak binadan en az; 1. normal katta 

bulunan 1 numaralı bağımsız bölüm; 2. normal 

katta bulunan 4 numaralı ve 6 numaralı bağımsız 

bölümler; 3. normal katta bulunan 7 numaralı, 8 

numaralı, 9 numaralı bağımsız bölümler ve 4. 

normal katta bulunan 10 numaralı ve 11 numaralı 

çatı piyesli bağımsız bölümlere ilave olarak 1.000 

TL nakit paranın İdaremize alınması; 

  Şartlarıyla kat karşılığı inşaat yapım işi. 

Tahmin Edilen Bedel : 6.666.000,00.-TL 

Geçici Teminat Miktarı : 199.980,00.-TL 

İhale Dokümanlarının 

(Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve 

Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL 
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  Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 

  e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. – 

  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 

İhale Doküman Bedeli : 500,00.-TL 

İhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu 

Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale 

Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL 

Yeterlik için Son Müracaat Tarih/ Saati : 30/10/2022-17:00 

İhale Tarih ve Saati : 02/11/2022-10:00 

YETERLİK MÜRACAATI İÇİN; 

1-) Aşağıda Belirtilen Belgelerin (Şartname eki örneklere uygun olarak alınmış/ 

hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli Suretlerinin veya idarece aslı görülerek onaylanan 

belgelerin, (Örnek Dilekçe Ekinde Ek:10) Kapalı Zarf İçerisinde En Geç Yeterlik Müracaat Tarih 

ve Saatine Kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu 

Mah. İnönü Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) Giriş Katında Bulunan (Genel Evrak) Bürosuna 

Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak 

gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

1.a.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

1.a.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

1.b.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

1.b.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 



21 Ekim 2022 – Sayı : 31990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

e) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi 

itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış “İş Deneyim Belgesi” 

veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin 

Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da 

noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi. Benzer iş olarak: 10 

Mart 2020 tarih ve 31064 sayılı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında 

Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğine göre III. Sınıf 

Yapılar B gurubu ve üstü işler (IIIB, IVA, IVB, IVC, VA, VB, VC, VD) değerlendirmeye 

alınacaktır. 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının % 50’si değerlendirilir. 

1.e.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 

kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

1.e.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 

karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 

aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 

tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

- Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c) ve (e), bentlerindeki belgeleri temin 

etmekle mükelleftir. 

- İsteklilere, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 

Sicil Gazetesi Suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER 

2-) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda 

Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya 

Noter Tasdikli suretleri veya idarece aslı görülerek onaylanan belgelerin, (DIŞ ZARF) İçerisinde 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mah. İnönü 

Cad.No.2 Taksim-Beyoğlu-İstanbul) 5. Katında Bulunan (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü) 

İhale Bürosuna Elden teslim edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. 

(Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.) 

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, 

elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
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2.b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 

sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 

edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

2.c.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 sirkülerinin 

aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe 

uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek3) 

f) Geçici Teminat Mektubu : Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat bedelinin Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü 

İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü adına (TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06) numaralı İdare hesabına 

(İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi 

numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair 

geçici teminat makbuzu veya havale/EFT yapılması halinde 

g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin % 50' si kadar kullanılmamış nakit 

kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka referans mektubu (Ek-4), (Banka 

Referans Mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra – ilk ilan günü 

dahil-düzenlenmiş olası gerekmektedir). 

h) Vergi borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden 

alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye 

ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi 

dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge, 

ı) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde pirim borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 

suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye 

genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen 
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belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi 

sunması, 

i) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, 

ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5), 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

k) Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe 

uygun Yer Görme Formu (Ek:6) 

l) Teklif Mektubu : Şekli ve içeriği şartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli 

örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:7), 

m) Terör örgütleriyle iltisaklı Olmadığına dair belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut 

bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:9) 

-Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (a), (b), (c),(d), (h), (ı), (i) , (g) ve (m) 

bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 

veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır. 

3) İhale dökümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir. 

4) Artırım teklifleri nakit değer ya da bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Teklif edilecek 

nakit değer toplamı, ihaleye esas herhangi bir bağımsız bölüm bedeline tekabül ediyorsa, istekli 

öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Teklif edilen nakit değer toplamı bağımsız 

bölüm bedeline tekabül ettiği halde, İsteklinin bağımsız bölüm teklifinde bulunmaması halinde 

ihale komisyonun uygun bulduğu bağımsız bölümü idareye bırakmayı kabul eder. Aksi taktirde, 

isteklinin teklifi geçersiz sayılır. 

5) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek 

bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler 

iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir. 

7) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

8) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

10) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir 

11-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi 

vekiline imza karşılığında teslim edilir. 

12-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 12769/1-1 
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HİSSE SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Manisa İli Turgutlu Belediye Başkanlığından: 

1- İHALENİN KONUSU 

Mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait İlçemiz Çepnidere Mahallesi 3121 ada 6 parselde 

kayıtlı 15.570,86 m² miktarındaki taşınmazda bulunan Turgutlu Belediyesine ait 405757/778543 

hisseye tekabül eden 8.115,14m² miktarındaki Belediye hissesi satılacaktır. 

Satılacak taşınmaz onaylı imar planımızda “Sanayi Alanında” kalmakta olup, Emsal:0.50 

Yençok: Serbest yapılaşama koşullu, yollardan 10 m. Zeytinlik alandan 10 m.ve komşu 

parsellerden 5 m yapı yaklaşma mesafelidir. 

2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT 

İhaleye konu Belediye hissesinin toplam muhammen bedeli 11.158.000,00- TL 

(onbirmilyonyüzellisekizbin lira) olup, ihaleye katılabilmek için muhammen bedelin en az % 3’ ü 

olan 334.740,00-TL(üçyüzotuzdörtbinyediyüzkırklira) Geçici teminat verilecektir. İhaleye girecek 

gerçek veya tüzel kişiler, geçici teminatı Nakit, bankalar veya özel finans kurumlarından 

alacakları süresiz banka teminat mektubu veya hazine bonosu olarak sunabilirler. 

3. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: 

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı 

Teklif Usulü Arttırma ihalesi sureti ile yapılacaktır. 

4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. 

5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 01/11/2022 Salı günü saat 11.00 ‘de Belediye Encümen 

Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne 01/11/2022 Salı günü saat 10.30 ‘a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar/teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre İhale komisyonu tarafından 

alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirlerince, 

onaylandığı gibi iptal de edilebilir. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A.İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
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b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 
Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 
bildirmesi, 

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 
tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
ğ) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI 
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 
olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

D) TEKLİFLERİN AÇILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI 
İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişilerin, teklif mektupları Encümen Salonunda İhale 

Komisyonu tarafından açılır ve katılımcılar tarafından teklif edilen fiyatlar hazır bulunanların 
huzurlarında açıklanır. Fiyatlar açıklandıktan sonra; 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 40. maddesi (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.) hükmü uyarınca ihale sonuçlandırılır. 

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son 
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla 
tespit edilir.) hükmü uygulanarak ihale sonuçlandırılacaktır. 

İhale zamanında hazır bulunmayan veya vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış 
tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. 

7- KESİN TEMİNAT ve SÖZLEŞME YAPILMASI: 
İhale bedeli peşin yatırılacağı için kati teminat alınmayacak ve sözleşme yapılmayacaktır. 

Ancak, ihale masraflarını (Damga Vergisi ve İhale karar pulu) istekli tarafından yatırılacaktır. 
8- ÖDEME ŞEKLİ: 
İhale bedelinin tamamı ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde peşin 

ödenecektir. Aksi halde ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ödeme 
yapıldığı gün içinde Tapunun verilmesi ile ilgili yazı Turgutlu Tapu Müdürlüğüne yazılacak ve 
alıcı tapusunu alabilecektir. Bu ihaleden dolayı meydana gelecek tüm masraflar istekliye aitiir. 

9-İHALE ŞARTNAMESİ 
İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri içersin de Mali Hizmetler Müdürlüğünde 

incelenebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler Hukuk İşleri Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
10-UYUŞMAZLIKLARIN HAL MERCİ 
Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıklar hususunda Turgutlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 
    12352/1-1 
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KAT KARŞILIĞI OTOPARK VE TİCARİ ALAN İNŞAAT 

YAPILMASI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara İli Sincan Belediye Başkanlığından: 

1. İdareye İlişkin Bilgiler: 

1.1. İdarenin: 

a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı 

b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara 

c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1406 - 3122711272 

d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr 

e) İlgili personel : Emre FİDAN 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 

2. İhalenin Konusu: 

2.1. İhalenin konusu; Sincan Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Ahi Evran Mahallesi 

102094 ada 2 parsel üzerine otopark ve ticari alan inşa edilmesi işi, kat karşılığı inşaat yapılması 

şeklinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. Maddelerine göre kapalı teklif usulü ile 

belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak Yüklenicinin ihale aşamasında ihalenin 

muhammen bedelinden az olmamak üzere ödemeyi teklif edeceği parasal tutar üzerinden ihale 

edilecektir. 

2.2. Keşif bedeli (Projenin yapım maliyeti), Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati: 

Bu ihaleye ait taşınmazın Keşif bedeli (Projenin yapım maliyeti) : 186.236.940,78 TL,  

Muhammen bedeli: 23.311.888,63 TL dir. İhale Tarihi ve Saati: 02.11.2022 tarihinde saat  14:00’ 

dır. 

3-İhale tarih, saat ve yeri: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan 

Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 

02.11.2022 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. Teklifler en geç 02.11.2022 tarihinde saat 

14:00’a kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak 

isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi 

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (İhalenin yapıldığı yılda alınmış),  

1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2.Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.  

C) İmza sirkülerini vermesi,  

1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin  
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D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannameleri vermesi.  

E) İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat vermesi,  

F) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden 

geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren 

belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından keşif bedelinin % 100'ünden az olmamak üzere, 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin 

sunulması gerekir.  

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer 

ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. 

Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 

kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim 

belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara 

göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın 

kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.  

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan 

B/II ve/veya B/III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği, Mimarlık 

G) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

İsteklinin, işin keşif bedelinin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.  

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri.  

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

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

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  
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Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

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

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

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

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

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

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

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),  

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

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

inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

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

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

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

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

edilebilir.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

İş hacmini gösteren belgeler  

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

sunması yeterlidir;  

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,  

İsteklinin toplam cirosunun keşif bedelinin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise keşif 

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

kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.  

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

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

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

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  



21 Ekim 2022 – Sayı : 31990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.  

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları 

ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.  

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam 

eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen 

gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap 

dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.  

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

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir.  

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.  

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi 

oranında hesaplanır.  

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak 

olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak 

toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı 

kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında 

sunulması gerekmektedir.  

H) Şartname Alındı Makbuzu 

İ) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  

J) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 

gösteren makbuzlar. 

K) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname. 

L) İhaleye katılacak isteklilerin projenin Ruhsat aşamasına ve diğer resmi işlemlere engel 

teşkil etmeyecek şekilde Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması 

hakkında yönetmelik kapsamında ihale konusu işi yapmaya yeterli bir yetki belgesine sahip 

olması gerekmektedir. İstekliler söz konusu belgeyi ihale aşamasında, sözleşme aşamasında veya 

ruhsat işlemleri aşamasında idareye sunabilirler. 

5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki 

Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 

7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 

8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir. 

 12731/1-1 
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VAKUM EKİPMANI MONTAJLI ARAÇ KİRALAMA İŞİ HİZMET ALIMI İHALE 
EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1627 TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE 

MÜDRÜLÜĞÜ’NE AİT VAKUM EKİPMANI MONTAJLI ARAÇ KİRALAMA İŞİ HİZMET 
ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/1081316 
1. İdarenin  
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530 

Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 75  Faks 0312- 286 73 74 –  
     0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi  (varsa) : yakduman@tpao.gov.tr; yurtici|_ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet N2 ve 5 Adet N3 Sınıfı araç olmak üzere toplam 

10 adet Vakum ekipmanı montajlı kamyon araç ile 10 
sürücü ve 10 muavin olmak üzere Üretim Müdürlüğüne 
Bağlı Tüm Sahalardaki(mevcut ve yeni açılacak olan 
sahalar dahil) ilgili hizmetin toplam 20 personel 
dahilinde 24 ay süre ile yürütülmesi işidir. 

b) Teslim yeri : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki)yıldır. 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. Nizami Gencevi Cad. No.10 Çankaya 
/ANKARA TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik 
ve Lojistik Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 08.11.2022- Saat 11:00 
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

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

Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  
h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
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ı) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 
deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş 

veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 
İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 15’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TPAO’ye ibraz edecektir. 
İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 
Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının %30’undan 
az olamaz. 

4.3.1 Benzer iş olarak kabul edilecek işler  
Kamu ya da özel sektöre yapılmış sürücü veya sürücülü araç kiralama işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 
Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 
4.3.2.İş, bu İhale Şartnamesinin 7.5.1 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, Şartname 

kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son bir yıl içinde alınmış olmalıdır. Noter 
onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir 
başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen belgelerin TPAO 
tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TPAO tarafından görülmüştür” ibaresi 
konularak, belgelerin aslı istekliye geri gönderilir. 

4.3.3.İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya ihale@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası TPAO. Bürosu 

TL için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka 
hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten (yurtici-
ihale@tpao.gov.tr) temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve 
şartname bedeli dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

Teklifler, 08.11.2022 tarih ve saat 11:00’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / / Yeni 
İhale Salonuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri 
için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
9. TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğine uygun olarak fiyat farkı verilecektir.  
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 
    12768/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-1618 TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÜRETİM SAHALARINDAN 

MARMARA EREĞLİSİNE HAM PETROL, CONDANSATE VE CEVİZKÖY KUYUSUNA 
ATIK SU TAŞIMA İŞİ HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/1042450 
1. İdarenin  
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No:10 / 06530 

Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 26 80 
   Faks 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü’ne 

bağlı üretim sahalarına, ihtiyaç duyulan tüm yerlere, 
sahadan sahaya, sahadan bölgelere ve yeni 
keşfedilecek tüm üretim sahalarına, tankerler ile ham 
petrol taşıma ve boşaltma hizmet alımı. 

b) Yapılacağı yer : TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tüm üretim sahaları 
ve yeni açılacak sahalar. 

c) İşin süresi : 24 Ay 
3. İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya /ANKARA 
GENEL MÜDÜRLÜK 6.KAT TOPLANTI SALONU 
İstekliler ihale oturumuna katılabilir. (İstekliler ihale 
salonunda toplanacak olup canlı bağlantı ile oturuma 
katılacaklardır)  

b) Tarihi ve saati : 10.11.2022, Saat 14:30 
4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 
1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belge, 

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) 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, 

c) İçeriği bu İdari Şartnamede belirtilen Teklif Mektubu, 
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
e)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
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f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, Ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da 
belirtildiği ortak girişim beyannamesi, 

g) İdari şartnamenin 9. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 
yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan 
ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır 
kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren belge, 

ı)  İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
i)  İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  
4.2.1. İstekli, kooperatif ise; 
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı veya kendi üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale 

tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan, Teknik şartnamenin Madde-1 İş 
Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen kapasitede tankerlerin İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
onaylı FORM-2 belgesi (Öz Mal Formu), İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır. Kendi 
üyeleri adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım 
hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan belgelerin 
noter onaylı örnekleri sunulacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 belgeleri verilecektir. 

4.2.2. İstekli, kooperatif değilse; 
a) Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte 

ihale tarihinden itibaran en az 3 yıl süreyle kullanım hakkı olan dörtyüzaltmış Teknik 
Şartnamenin Madde-1 İş Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen kapasitede tankerlerin İl Emniyet 
Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi (Öz Mal Formu), İhale ilan tarihinden sonra 
alınmış olacaktır. Kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl 
süreyle kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya kullanım hakkı 
ispatlayan belgelerin noter onaylı örnekleri sunulacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC belgeleri verilecektir. 

4.2.3.İstekliler, teknik şartnamenin Madde-1 İş Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen 
kapasiteli tankerlerin kendi özmali olduğunu gösteren ruhsat belgelerinin noter onaylı örneğini 
veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım 
hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan belgelerin 
noter onaylı örneklerini teklif ekinde idareye sunacaklardır, İş ortaklıpı olarak ihaleye katılacak 
istekliler,teknik şartnamenin Madde-1 İş Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen toplam taşıma 
kapasitesi kriterini herbir ortağın sunmuş olduğu özmal araç formundaki taşıma kapasitelerinin 
veya kendi adına kayıtlı olmamakla birlikte ihale tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle kullanım 
hakkı olduğunu belgeleyen tankerlerin taşıma kapasitelerinin toplamı teknik şartnamenin Madde-
1 İş Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen kapasitede olacak şekilde veya ortaklardan herhangi birinin 
toplam teknik şartnamenin Madde-1 İş Tanımı 1.1 maddesinde belirtilen kapasiteli tankerlerin 
kendi özmalı olduğunu gösteren ruhsat belgelerininin aslını/noter onaylı örneklerini veya 
kullanım hakkı olduğunu belgeleyen tankerlere ilişkin sözleşme veya kullanım hakkı ispatlayan 
belgelerin noter onaylı örneklerini teklif ekinde idareye sunacaklardır. Belgelerin fotokopileri 
kabul edilecektir; ancak ihaleyi kazanan istekli aslını veya noter onaylı örneklerini ihaleyi 
kazandığının bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde İdareye verecektir; belgelerin aslının 
veya noter onaylı örneklerinin süresi içinde verilmemesi halinde İstekli ihale dışı bırakılır ve 
geçici teminatı irat kaydedilir.  
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4.2.4.İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması 
zorunlu imal yılı Teknik şartnamenin Madde-1 İş Tanımı 1.2 maddesinde belirtilen model ve 
sonrası üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif ekinde sunacaktır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  
İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli olduğunu ve ihale itibariyle en son 5(beş) 

yıllık sürede (5 yılın hesabında ihale tarihi ne olursa olsun herhangi bir yıl için ihalenin yapıldığı 
yıl hariç bırakılarak geçmiş 5 yıl dikkate alınarak değerlendirme yapılır), yurt içinde (yurt dışı 
bağlantılı olanlar hariç) bir yıl içerisinde ihale dokümanlarında belirlenen (Teknik şartname) 
tahmini yapılacak işin miktarının en az %30’u kadar petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini 
bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İşi deneyimini ve taşıma miktarını gösterir iş 
deneyim belgesi, sözleşme, fatura, irsaliye gibi belgelerin kopyasını teklif dokümanları içine 
koyacaktır. 

4.4. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 
örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu 
maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Türkiye Petrolleri A.O. ’ca veya Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine, ihaleden bir (1) işgünü önceye kadarki süre 
içerisinde TPAO’nun yetkili personel tarafından “Aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama 
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine 
ekleyebilirler. 

4.5. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş yada 
paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5. İhale dokümanı; 
www.tpao.gov.tr adresinden indirilebilir veya bdolanbay@tpao.gov.tr istenebilir. 
Şartname bedeli 500,00-TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. 

Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) 
banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten 
temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları ve şartname 
dekontunu ibraz etmeleri zorunludur.  

6.  Teklifler, 10/11/2022 tarih ve saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONU GELEN EVRAK servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla gönderilecektir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7. İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
10. Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 
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KARAMAN TM VE ÇUMRA TM’DE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK 
ELEKTRİFİKASYON MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 6.Bölge Müdürlüğünden (ADANA): 
İhale Kayıt No: 2022/1099398 
1. İdarenin: 
a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/Adana 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 
c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 
2. İhale konusu hizmetin  adı ve miktarı: Karaman TM ve Çumra TM’de Kullanılmak 

Üzere Yedek Elektrifikasyon Malzemeleri Temin işi.  
3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4. Tekliflerin TCDD 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 
03/11/2022 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 12655/1-1 

—— • —— 
FİNANSAL YÖNETİM UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAMI DUYURUSU 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden: 
Proje No : P171543 
Başvuru Numarası : CS3.1-16 
1- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile 

Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için Türkiye’deki 
Suriyeliler için Mali Yardım programı (FRiT) kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma 
Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama 
aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fon davetin düzenlendiği alıma ilişkin 
sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. 

2- Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde 
istihdam edilmek üzere Finansal Yönetim Uzman Yardımcısı alınacaktır. Finansal Yönetim 
Uzman Yardımcısı Proje süresince arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler 
İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje 
süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin süresi yaklaşık 24 ay olup, Aralık 2022’de 
başlatılması planlanmaktadır. 

3- Detaylı İş Tanımına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.tarimkredi.org.tr/gundem/duyurular/ 
4- Başvuruların istenilen belgelerle beraber son başvuru tarihi 01.11.2022 saat 15.00’e 

kadar aşağıda belirtilen adrese elden, postayla ulaştırılması gerekmektedir. 
frit@tarimkredi.org.tr 
Yukarı Bahçelievler Mahallesi 
Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 Çankaya Ankara 
    12652/1-1 
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İHALE İPTAL İLANI 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Kurumumuz Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının 

ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve 
yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin Müessese içinde nakli 
ve kamyonlara yüklenmesi ihalesi, Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğinin 14’cü maddesine istinaden iptal edilmiştir. 

İhale kayıt numarası : 2022/951777 
1- İdarenin 
a) Adresi : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

 
b) Telefon ve faks numarası : 0372-259 40 00 
c) elektronik posta adresi : @taskomuru.gov.tr 
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı  
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : ---- 
b) Resmi Gazetenin adı ve tarihi 
   (yayımlanmış ise) : 25.09.2022 tarih 31964 sayılı Resmi gazetede 

yayımlanmıştır. 
3-İptal Edilen İhale tarihi : 24.10.2022 
4-İhale iptal tarihi : 19.10.2022 
5- İptal nedeni veya nedenleri : Kurumumuzca görülen lüzum üzerine. 
 12774/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 12704/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 12705/1-1 
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 12530/1-1 

—— • —— 
Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından: 

 
 12531/1-1 

—— • —— 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

18.07.2022 tarihli ve 31896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel (657 

Sayılı Kanunun 4/B Maddesi) Alım İlanımızda yer alan HM-17, HM-33 ve ST-01 ilan kodlu 

pozisyonlar 

İptal edilmiştir. 

İPTAL EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) 

POZİSYONLARI 

 

UNVAN 
İLAN 

KODU 
TAHSİL ADET 

KPSS 

PUAN 

TÜRÜ 

ARANILAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE HM-17 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği alanı 

mezunu olmak. Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime 

sahip olmanın yanında, Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri 

Hemşireliği belgelerine sahip olmak. 

HEMŞİRE HM-33 LİSE 1 P94 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun 

olmak. Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım Servisinde en 

az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda 2 yıl mesleki 

deneyime sahip olmak. Yenidoğan Vakalarda 

Resüsitasyon, Yara Bakımı, Temel EKG Yorumlanması, 

Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk Yardım sertifikalarına 

sahip olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ 
ST-01 

ÖNLİSAN

S 
1 P93 

- Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. 

Ameliyathane Hemşireliği, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, 

Vaka Yönetimi, EKG Okuma ve Spinal Kord Travmalı 

Hastalarda Otonom Disrefleksi sertifikalarına sahip olmak. 

İlan Olunur. 

 12812/1-1 
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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. 

Doç.Dr. 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 (Doç.Dr. 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 

TIP 

FAKÜLTESİ 

Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

Doç.Dr. 1 

Kulak Burun ve Boğaz 

Hastalıkları alanında 

Doçent unvanına sahip 

olmak Odyoloji ve 

Konuşma Bozuklukları 

dalında tezli yüksek 

lisans sahibi olmak. En 

az 2 (iki) yıl yurtdışı 

araştırma tecrübesi 

sahibi olmak 

 12713/1-1 

—— • —— 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından: 

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU 

22.10.2020 tarihinde, Ayjet Anadolu Yıldızları Hava Taşımacılığı ve Uçuş Eğitimi 

Hizmetleri A.Ş. işletmesinde yer alan TC-UUG tescil işaretli hava aracı, Hezarfen 

Havaalanı’ndan kalkış yapmış, ancak kalkıştan yaklaşık iki dakika sonra pistin Kuzeydoğusunda 

sağa dönüşle birlikte boş araziye düşmüştür. Kazada pilot hayatını kaybetmiş olup, hava aracı da 

ağır hasarlanmıştır. 

Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme 

Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiş ve Başkanlığımız 

internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 12703/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

ZEM İN Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekanik Laboratuvar Hizmetleri Ticaret Limited 

Şirketi’nin İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:115/A İç Kapı No: 0 Pertek/TUNCELİ 

adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı 

Denetim Komisyonu (MYDK) 18.06.2021 tarih ve 595/08 no.lu kararına göre verilen 735 no.lu 

Laboratuvar İzin Belgesi’nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.09.2022 

tarihli ve 613/14 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 17.10.2022 tarihli ve 

4807522 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 12689/1-1 

—— • —— 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

18.10.2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 

Fakülte Bölüm  Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar 
Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ALES 

PUAN 

TÜRÜ 

YDS/ 

EŞDEĞERİ 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Ergoterapi  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Ergoterapi veya Gelişim Nörolojisi 

alanlarından birinde tezli yüksek 

lisans mezunu olmak. 

(ESKİ HALİ) 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

SAY-

70 
50 

SAĞLIK 

BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Ergoterapi  

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 

Ergoterapi veya Gelişim Nörolojisi 

alanlarından birinde tezli yüksek 

lisans mezunu olmak ve aynı 

alanlardan birinde doktora yapıyor 

olmak. 

(YENİ HALİ) 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

SAY-

70 
50 

 12772/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12795/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12799/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12796/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12836/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12836/2/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12815/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12843/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12844/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 12804/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğünden:  

 
 12712/1-1 
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Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve 
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkez  Sınav le G r ş̧ Sınavlarına İl şk n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel k’in yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.  

Başvurular 04.11.2022 günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki üniversite adresine şahsen 
yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası 
www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.   

ÖĞRETİM ÜYESİ 
Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Tıp Fakültesi 

Temel Tıp 
Bilimleri 

Anatomi Tıbbi Anatomi alanında Doktora yapmış olmak. 2 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

Tıbbi Patoloji 

Tıp Fakültesi mezunu, Patoloji alanında Uzmanlık yapmış 
olmak. Geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 85 puan 
olmak veya Uzmanlık ya da Doktora eğitimini geçerli 
yabancı dil ile yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Diş Hekimliği 
Klinik Bilimler 

Bölümü 

Ortodonti Ortodonti alanında Uzmanlık yapmış olmak.   1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Pedodonti 
Pedodonti alanında Doktora veya Uzmanlık yapmış 
olmak.  

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu, aynı alanda 
yükseklisans ve doktora yapmış olmak. 

1 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Hemşire Hemşire Halk Sağlığı Hemşireliği alanında Doçentlik almış olmak. 1 Doç. Dr. 
 

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI 
Fakülte/ 

Yüksekokul 
Bölüm Anabilim Dalı Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar 

Kadro 
Sayısı 

Kadro 
Unvanı 

Sağlık 
Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik Hemşirelik 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doktora yapıyor olmak. 

1 
Öğr. 
Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Çocuk Hastalıkları 
ve Sağlığı alanında doktora yapıyor olmak. 

1 
Öğr. 
Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Cerrahi Hastalıkları 
Hemşireliği alanında Yükseklisans yapıyor olmak. 

1 
Arş. 
Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Hemşirelik Esasları 
veya Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 
alanında Yükseklisans yapıyor olmak. 

1 
Arş. 
Gör. 

Hemşirelik Lisans mezunu olmak, Halk Sağlığı 
Hemşireliği alanında Yükseklisans yapıyor olmak. 
Yabancı Dil (İngilizce) puanı en az 80 olmak. 

1 
Arş. 
Gör. 

Odyoloji Odyoloji 
Odyoloji alanında yükseklisans yapmış, ALES ve 
Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 80 olmak. 

1 
Öğr. 
Gör. 

Güzel 
Sanatlar ve 

Mimarlık 
Fakültesi 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Gastronomi ve 
Mutfak 

Sanatları 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu, en az 
2 yıl Toplu Beslenme Sistemleri alanında çalışmış, 
ALES puanı en az 80 olmak. 

1  
Öğr. 
Gör. 

İktisadi İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 

Fakültesi  

Psikoloji Psikoloji 

Psikoloji lisans mezunu, Psikolojinin herhangi bir alt 
alanında yükseklisans veya doktora yapıyor olmak, 
geçerli yabancı dili (İngilizce) en az 90 puan olmak 
veya Doktora eğitimini geçerli yabancı dil ile 
yurtdışında yapmış olmak. 

1 
Arş. 
Gör. 

NOT: 
• Üniversitemiz Akademik Birimleri Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;  
a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,    
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b) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 
onaylanmış olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;   
Öğretim üyeleri için:  
• Profesör veya Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim 

dalını belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, 
Profesörlük için işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek 
bulunmamaktadır), Diploma (Lisans Diploması e-Devletten alınmalı veya Noter onaylı veya 
asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir onayı yapılır), Yüksek Lisans, 
Doktora/Uzmanlık Belgesi, Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer 
belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerinin birer 
suretini ekleyerek 6 (altı) adet flaş bellek olarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Personel 
Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.    

• Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurduğu bölüm/anabilim dalını 
belirttiği Başvuru Dilekçesine; YÖK formatlı Özgeçmiş, Diploma (Lisans Diploması e-Devletten 
alınmalı veya Noter onaylı olmalı veya asıllarının olması halinde üniversitemizce aslı gibidir 
onayı yapılır), Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği 
kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğraf ve 
aranılan şartları sağladığına ilişkin diğer belgelerle birlikte, Bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın 
listesini kapsayan belgelerinin birer suretini ekleyerek 4 (dört) adet flaş bellek olarak İlgili 
Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.   

• Belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce “aslı gibidir” yapılabilecektir.   
• İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları, ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak 

jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim 
Kurullarında uygun bulunması halinde, ilgili birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı oluru ve 
Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşmeleri gerçekleştirilecektir. Belirtilen şartları 
taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için:  
• Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya vekaleten elden teslim edilmelidir) 
• YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)  
• Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde 

aslı gibidir yapılır) 
• Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 
• Doktora Öğrenci Belgesi 
• ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi 
• Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır) 
• Tecrübe Belgesi (Onaylı) 
• Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya 

emekli olanlar getirecekler) 
• Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu 

Belirten Belge 
• Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet) 
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
• 4 Adet Vesikalık Fotoğraf 
Sınav Takvimi:  
• Ön Değerlendirme Tarihi : 09.11. 2022 
• Sınav Tarihi : 14.11.2022 
• Sonuç Açıklama Tarihi : 18.11.2022 
İrtibat-Başvuru Adresi:  
Ankara Medipol Üniversitesi, Hacı Bayram Mh. Talatpaşa Bulvarı. Biga Sk. 06050 

Altındağ-ANKARA  
Tel: 0312-324 2411    
    12845/1-1 
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Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim 

görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları 
sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 
gün içerisinde 05.11.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta 
yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik 
belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web 
sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi 
yapılacaktır. 

a) Öğretim Üyeleri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Doktora belgesi 
3. Doçentlik belgesi 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya 
6. Resimli öz geçmiş 
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan 
yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili 
bir puan almış olmak. 

2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama 
kriterlerini sağlamış olmak. 

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin: 
Aranılan Belgeler: 
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi 
2. Resimli öz geçmiş 
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır) 
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi 
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript 
6. ALES sonuç belgesi 
7. Nüfus cüzdanı sureti 
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi 
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir 

belge. (Araştırma Görevlileri için) 
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans 

derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için) 
Aranılan Nitelikler: 
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması. 
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak. Doktora tıpta 

uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 
Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak 
kabul edilir. 
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3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 
puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Meslek 
Yüksekokullarının Türkçe öğretim yapan bölümleri için yabancı dil şartı aranmaz. 

b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim 
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 
80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 

Fakülte Bölüm/Ana Bilim Dalı Unvan Adet Aranan Nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi  (Prof./ 

Doçent / Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Havacılık, Uzay, Havacılık ve Uzay, Makine 

veya Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri 

bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecelerini almış olmak. Uzay ve 

uydu konularında araştırma ve çalışmalar 

yapmış olmak ve bu konularda ders vermiş 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine Mühendisliği 

Bölümü 

Öğretim Üyesi  (Prof./ 

Doçent / Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Makine Mühendisliği Bölümünden lisans 

mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora 

derecelerini Makine Mühendisliği veya ilgili 

alanlarından almış olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
Uçak Elektrik Elektronik Bölümü 

Öğretim Üyesi  (Prof./ 

Doçent / Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin Uçak Elektrik- Elektronik, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve 

Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği 

bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve 

doktora derecelerini alarak mezun olmak. 

Hava aracı elektronik sistemleri (aviyonik), 

kontrol sistemleri, uçak enstrümantasyonları, 

hava aracı veri yolları, yazılım yönetimi ve 

kontrolü, Uçak Haberleşme sistemleri ve 

Dijital teknikler konularında araştırmalar 

yapmış olmak, ders vermiş olmak ve deneyler 

hazırlamış olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak 

Gövde Motor Bakımı Bölümü 

Öğretim Üyesi  (Prof./ 

Doçent / Dr. Öğretim 

Üyesi) 

1 

Üniversitelerin Havacılık ve Uzay 

Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Uçak 

Gövde Motor bölümlerinden lisans, yüksek 

lisans ve doktora derecelerini alarak mezun 

olmak. Hava aracı gövde yapı sistemleri, yapı 

alt sistemleri, yapı malzemeleri, yapısal 

analizleri ve yapısal tasarım  konularında 

araştırmalar yapmış olmak ve bu konularda 

İngilizce dersler vermiş olmak veya hava aracı 

itki sistemleri, gaz türbin motorları, piston 

motorları ve motor alt sistemleri konularında 

çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak, bu 

konularda İngilizce dersler vermiş olmak ve 

deneyler hazırlamış olmak. 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2022 – Sayı : 31990 

 

İşletme Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü 
Doçent 1 

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Halkla 

İlişkiler ve Tanıtım alanından almış 

olmak.Diyalog, sivil toplum ve medya, sosyal 

uyum, dijital aktivizm gibi iletişim ve medya 

alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Otomotiv Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği 

veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

alanlarından  birisinde doktora derecesine 

sahip olmak. Hibrit ve elektrikli araçlar, güç 

elektroniği ve kontrolü ve benzer alanlarda 

araştırmaları ve yayınları olmak. İlgili 

konularda lisans ve lisansüstü dersler 

verebilmek. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya 

Bilişimle ilgili lisans programlarından mezun 

olmak, yine Bilgisayar mühendisliği veya 

Bilişimle ilgili alanlardan birinde doktora 

derecesine sahip olmak.Nesne tabanlı 

programlama, veri tabanı tasarımı ve 

yönetimi, ayrık hesaplamalı yapılar, biçimsel 

diller ve özdevinirler, işletim sistemleri, 

programlama dilleri, bilgi güvenliği, bilgi 

erişimi, makina öğrenmesi, yapay zekâ, 

bilgisayar ağları veya mantıksal programlama 

gibi alanlardan birkaçında ders verebilir 

durumda olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Kimya Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini 

Kimya Mühendisliği alanından almış olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
2 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri veya Bilişim ile ilgili bir alandan lisans 

veya yüksek lisans derecesine sahip olmak. 

Bilişim sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, 

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya 

Bilişimle ilgili bir alandan doktora derecesine 

sahip olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Mekatronik Mühendisliği 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 

lisans derecesine sahip olmak. Kontrol, 

robotik, otonom araçlar veya elektronik 

alanlarından birinde doktora derecesine sahip 

olmak veya bu alanlarda araştırma deneyimi 

olmak. Bu alanlarda ve elektronik, sayısal 

elektronik, mikro işlemci gibi alanlardan bir 

veya birkaçında ders verebilir durumda olmak. 
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Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Endüstriyel Tasarım alanında lisans 

derecesine sahip olmak ve Endüstriyel 

Tasarım alanında yüksek lisans ve/veya 

doktora derecesine sahip olmak.Endüstriyel 

Tasarım stüdyo dersi yürütme deneyimi 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Grafik Tasarımı Bölümü 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Grafik Tasarımı alanında  lisans derecesine 

sahip olmak. İlgili ana sanat dalında 

doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Bölümü 

Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans 

derecesine sahip olmak. İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı veya Mimarlık Tarihi alanında 

doktora derecesine sahip olmak. İç mekân 

tasarımı stüdyo dersi yürütme ve mimarlık ve 

sanat tarihi alanında ders verme deneyimi 

olmak. 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans, 

doktora derecesine sahip olmak. Mimari 

tasarım stüdyo dersi yürütme ve mimarlık 

alanında ders verme deneyimi olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Teknikler ve Hizmetler 

Bölümü 
Dr. Öğretim Görevlisi 1 

Sağlık kurumlarında yöneticilik deneyimine 

sahip olmak. İşletme alanında yüksek lisans 

veya doktora derecesine sahip olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngilizce Mütercim ve 

Tercümanlık 

Bölümü 

Dr. Öğretim Görevlisi 1 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans 

diplomasına sahip olmak. Yüksek lisans veya 

doktora tezlerini sözlü çeviri üzerine yazmış 

olmak. Sözlü çeviri dersi vermiş olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde 

Motor Bakımı Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Havacılık Mühendisliği , 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay 

Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde 

Motor bölümlerinden lisans ve yüksek lisans 

derecesine sahip olmak. Uçak gövde motor 

derslerini İngilizce verebiliyor olmak. 

Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 

Uçak 

Elektrik ve Elektronik Bölümü 

Öğretim 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik 

ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik 

Mühendisliği,  Fizik, Fizik Mühendisliği, 

Uçak Elektrik ve Elektronik Bölümlerinden, 

lisans ve yüksek lisans derecesine sahip 

olmak.Uçak Elektrik ve Elektronik derslerini 

İngilizce verebiliyor olmak. 

İşletme Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 

mezun olup Uluslararası İlişkiler ana bilim dalı 

ya da bu ana bilim dalına bağlı bilim 

dallarında yüksek lisans yapıyor olmak. 
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İşletme Fakültesi 
İşletme 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin İİBF Fakültesi İşletme Bölümü 

ya da Mühendislik Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olup 

işletme ana bilim dalı ya da bu ana bilim 

dalına bağlı bilim dallarında yüksek lisans 

yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (Türkçe) 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin İİBF Fakültesi İşletme Bölümü 

ya da Mühendislik Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği bölümlerinden mezun olup 

işletme ana bilim dalı ya da bu anabilim dalına 

bağlı bilim dallarında yüksek lisans yapıyor 

olmak. 

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

Turizm Fakülteleri, İşletme Fakülteleri veya 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Turizm 

işletmeciliği, bölümünden lisans mezunu 

olmak, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya 

doktora yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Üniversitelerin Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 

Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik ve 

Tedarik Zinciri Yönetimi, İşletme bölümlerinin 

birinden lisans diplomasına sahip olup aynı 

bölümlerden birinde yüksek lisans programına 

kayıtlı olmak. 

İşletme Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

lisans mezunu olup Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans 

öğrencisi olmak. 

İşletme Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler 

ve Tanıtım bölümlerinden birinden lisans 

mezunu olmak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde 

tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi İktisat Bölümü (Türkçe) 
Araştırma 

Görevlisi 
1 

İktisat,  Ekonometri, Veri Bilimi veya Finansal 

Matematik ana bilim dalında/programında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi 
İktisat 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

İktisat, Ekonometri, Veri Bilimi veya Finansal 

Matematik ana bilim dalında/programında tezli 

yüksek lisans yapıyor olmak. 

İşletme Fakültesi 
Maliye 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
1 

Maliye alanında (Maliye, Maliye Teorisi, Mali 

İktisat, Mali Hukuk, Maliye -Vergi vb. 

alanlarda) tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Bölümü 

Araştırma 

Görevlisi 
2 

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından 

mezun olmak. İngiliz Dili ve Edebiyatı veya 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz 

Edebiyatı tezli yüksek lisans veya doktora 

programında öğrenci olmak. 

 12733/1-1 
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından: 
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ ALIMI DUYURUSU 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı 
KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve sözlü) sınav sonucu ve öğrenim 
durumuna göre 10 uncu dereceli 2 ve 9 uncu dereceli 4 kadro olmak üzere toplam 6 veri 
hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacaktır. 

I) Başvuru Yeri ve Şekli 
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri 

Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları 
doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine 
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı 
No:36 Yenimahalle / ANKARA) 

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul 
edilmeyecektir. 

Başvurular 07/11/2022 tarihinde başlayıp, 11/11/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) 
itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilecektir. KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı 
olan 30 aday arasına girenler uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. 
Uygulama sınavı 19/11/2022 Cumartesi günü saat 09:00'da Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
binasında yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar www.hsk.gov.tr adresinden ilan edilecektir. 
Uygulama sınavında başarılı olanlar için 28/11/2022 tarihinde saat 09:00’dan itibaren Hâkimler 
ve Savcılar Kurulu binasında sözlü sınav yapılacaktır. 

II) Başvuru Şartları 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen; 
1- Türk vatandaşı olmak, 
2- Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı 

maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları 
için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış 
olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar), 

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve 
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul 
mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve 
kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne 
uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) 
sahip bulunmak, 

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş 
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
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7- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; 
lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan 
türünden en az 70 puan almış olmak, 

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
III) Başvuru İçin Gerekli Belgeler 
1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.) 
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek 

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve 
dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim 
belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca 
onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK 
Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.) 

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından lise 
diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu 
kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının 
aslı veya örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya 
da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince 
onaylanması gerekmektedir.) 

3- KPSS-2020 sınav sonuç belgesi. 
IV) Diğer Hususlar 
Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri 

Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları 
doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte şahsen elden müracaat etmeleri gerekmekte olup bu 
koşula uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen adaylar, uygulama sınavına 
ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Bu durumda olanlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacak 
olup, sorumluluk ilgili adaya ait olacaktır. Posta, mail, faks yoluyla gönderilen sınav başvuru 
belgeleri kabul edilmeyecektir. 

Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik veya hatalı başvuru 
belgeleri kabul edilmeyecektir. 

Uygulama ve sözlü sınava katılma hakkı elde eden adaylara ilişkin liste www.hsk.gov.tr 
adresinden tebliğ mahiyetinde ilan edilecek olup sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru 
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 

V) Başvuruların Değerlendirilmesi 
Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adaylar; lisans mezunları için KPSSP(3) puan türü, ön 

lisans mezunları için KPSSP(93) puan türü ve lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas 
alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak tek bir liste halinde puan sıralamasına tabi 
tutulacaktır. 

KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı olan 30 aday 
uygulama sınavına (klavye sınavı) katılmaya hak kazanacaktır. Bu usule göre yapılan sıralamada 
son sıradaki ile aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına çağırılacaktır. Aynı puana sahip 
adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde herhangi 
bir itiraz olmaması halinde sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler kesinleşmiş 
sayılacaktır. 

Uygulama sınavında başarılı olan ve sözlü sınava katılmak için gerekli diğer koşulları 
taşıyan adaylar, sözlü sınava alınacaktır. Başvuru belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda 
gerekli şartları taşımadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmayacak ve kendilerine başkaca bir 
bildirim yapılmayacaktır. 
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VI) Uygulama Sınavı 
Adayların hızlı ve doğru yazma kabiliyetinin ölçülmesi amacıyla, komisyonca belirlenen 

bir metnin imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyularak bilgisayar ortamında yazılması 
şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Uygulama sınavında adaylardan yazmaları istenilecek alternatif metinler sınavdan önce 
Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. 

İlan edilen metinler arasından komisyon tarafından sınav günü belirlenen ve adaylara 
yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine 
uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazan adaylar başarılı kabul edilecektir. 
Doğru kelime sayısının belirlenmesinde verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan 
kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam 
bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. 

Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek 
suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenecektir. 

VII) Sözlü Sınav 
Uygulama sınavında başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazananlar için; Sözlü sınav; 
a) İlgilinin yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
c) Genel kültür 20, 
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan 

üzerinden yapılacaktır. 
Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı kabul 

edilecektir. 
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 

adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 
VIII) Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Uygulama sınavı yapılan pozisyonlar için sözlü sınavda başarılı olanların merkezi sınav 

(KPSS) puanının % 40’ı, uygulama sınavı puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si 
alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır. Yapılan değerlendirme sonucunda aynı başarı 
puanına sahip olunması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

IX) Nihai Başarı Listesi ve İlanı 
Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan 

edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı 
listesi düzenlenerek Kurulun www.hsk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 

Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini istenilen süre içerisinde teslim 
etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu 
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. Geçerli bir mazereti olmaksızın 
süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal 
edilecek ve ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki 
sıralamaya göre atama yapılacaktır. 

Değerlendirme sonucunda başarılı olan adayların gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının 
anlaşılması halinde sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olup 
ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

Duyurulur. 12770/1-1 
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Sıra 

No 
Fakülte 

Bölüm/ 

Program/ 

Anabilim Dalı 

Unvan 
Kadro 

Sayısı 
Aranan Kriterler 

İlan 

Takvimi 
Açıklama 

1 

Uygulamalı 

Bilimler 

Fakültesi 

Lojistik 

Yönetimi 

Lisans 

Programı 

Profesör 1 

Doktorasını işletme programında 

tamamlamış, Doçentliğini Yönetim ve 

Strateji bilim dalından almış, Lojistik ve 

tedarik zinciri yönetimi üzerine bilimsel 

çalışmalar yapmış, ilgili alanda endeksli 

(SSCI, SCI Exp, Scopus) yayınları 

olmak. 

Duyuru 

Başlama 

Tarihi: 

21.10.2022 

Son 

Başvuru 

Tarihi: 

04.11.2022 

İngilizce 

Dil 

Puanı: 85 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama 

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

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

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

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

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

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

Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 

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

bulunması gerekmektedir. 

Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer 

alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve 

Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 

Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 

değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 

gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

PROFESÖR KADRO BAŞVURULARI İÇİN; 

BAŞVURU ADRESİ 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü 

Personel Daire Başkanlığı 

Dolapdere Kampüsü Hacıahmet Mahallesi 

Pir Hüsamettin Sokak No:20 

34440 Beyoğlu/İstanbul 

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

 12546/1-1 
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Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır. 

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir. 

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 

gündür. 

Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur. (Tel: 444 0 478) 
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ÖÜ- 

2022-10- 

01 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

KLİNİK 

BİLİMLER 
PERİODONTOLOJİ 1  1  

Doçentliğini Periodontoloji alanında 

almış olmak. Kemik Rejenerasyonu 

üzerine çalışma yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

02 

EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

BATI DİLLERİ VE 

EDEBİYATLARI 

İNGİLİZ DİLİ VE 

EDEBİYATI 
2   1 

Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı 

alanında yapmış olmak. Koloni Sonrası 

İngiliz Romanı üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezi 

yabancı dil sınavından en az 85 puan 

veya eşdeğerliği kabul edilen bir 

sınavdan bu puan muadili bir puana 

sahip olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

03 

FEN FAKÜLTESİ KİMYA ORGANİK KİMYA 3   1 

Doktorasını Kimya alanında yapmış 

olmak. Organik Kimya, Anorganik 

Kimya, Nanoteknoloji üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından 

en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 

puana sahip olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

04 

HASAN DOĞAN 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 

YÜKSEKOKULU 

BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR 

BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 
1 1   

Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor 

Eğitimi alanında almış olmak. Beden 

Eğitimi ve Spor Pedagojisi üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 
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ÖÜ- 

2022-10- 

05 

İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 
TASAVVUF 1 1   

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri 

alanında almış olmak. Tasavvuf 

Düşüncesi, Divanı Hikmet ve Dağıstan 

Bölgesi üzerine çalışmalar yapmış 

olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

06 

İSLAMİ İLİMLER 

FAKÜLTESİ 

TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ 
TASAVVUF 1 1   

Doçentliğini Temel İslam Bilimleri 

alanında almış olmak. Ortadoğu 

Tasavvufi Hareketleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen merkezi yabancı dil sınavından 

en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul 

edilen bir sınavdan bu puan muadili bir 

puana sahip olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

07 

İŞLETME 

FAKÜLTESİ 
İŞLETME 

SAYISAL 

YÖNTEMLER 
1 1   

Doçentliğini Matematik alanında almış 

olmak. Sayısal Yöntemler, Bulanık 

Mantık ve Matematiksel Analiz üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

08 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

ELEKTRONİK 1 1   

Doçentliğini Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Güç Elektroniği üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

09 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

TIP 

MÜHENDİSLİĞİ 
TIP MÜHENDİSLİĞİ 1  1  

Doçentliğini Makine Mühendisliği 

alanında almış olmak. Biyomekanik 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

10 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 

TIP 

MÜHENDİSLİĞİ 
TIP MÜHENDİSLİĞİ 1  1  

Doçentliğini Kimya alanında almış 

olmak. Biyokimya ve Analitik Kimya 

üzerine çalışmalar yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

11 

SAFRANBOLU 

TURİZM 

FAKÜLTESİ 

GASTRONOMİ 

VE MUTFAK 

SANATLARI 

GASTRONOMİ VE 

MUTFAK 

SANATLARI 

1 1   

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Yemek Kültürü, Hücresel Tarım ve 

Gıda Güvenliği üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

12 

TEKNOLOJİ 

FAKÜLTESİ 

İMALAT 

MÜHENDİSLİĞİ 

İMALAT 

MÜHENDİSLİĞİ 
1 1   

Doçentliğini Malzeme ve Metalurji 

Mühendisliği alanında almış olmak. 

Korozyon, Malzeme Karekterizasyonu 

ve Metal Alaşımlar üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

ÖÜ- 

2022-10- 

13 

TIP FAKÜLTESİ 
DAHİLİ TIP 

BİLİMLERİ 
ACİL TIP 1  1  

Doçentliğini Acil Tıp alanında almış 

olmak. Mekanik Ventilasyon ve Kritik 

Hasta Bakımı üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 
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Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve 

Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir. 

1- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, 

doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik 

kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı 

teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet CD/DVD/USB 

eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet 

belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimî 

statüde görev yapacaklardır. 

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma 

özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. 

kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet 

dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet 

CD/DVD/USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi 

hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından 

denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar; 

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına 

sahiptir. 

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla 

kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. 

maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme 

Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara 

taşıyıp taşımadığı ile ilgili ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları 

taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir. 

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir. 

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan 

puanlama tablosunu doldurularak (Puanlama Tablosu için Tıklayınız) müracaat dosyalarına 

eklemeleri gerekmektedir. 

Başvuru Süresi ve Yeri: 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. 

Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), 

Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN LİSTESİ 

Sıra 

No 
 Birimi  Bölümü  Anabilim Dalı  Unvanı 

 

Derece 
 Adet 

 1  Edebiyat Fakültesi  Tarih  Yakınçağ  Doç. Dr.1  1  1 

 2  Edebiyat Fakültesi  Psikoloji  Deneysel Psikoloji  Doç.Dr.2  2  1 

 3  Edebiyat Fakültesi  Antropoloji  Paleoantropoloji  Doç. Dr.3  2  1 

 4 
 Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

 Beslenme ve 

Diyetetik 
 Beslenme ve Diyetetik  Doç. Dr.4  2  1 

 5 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
 İşletme  Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi5  1  1 

 6  Edebiyat Fakültesi  Antropoloji 
Sosyal ve Kültürel 

Antropoloji 
 Dr. Öğr. Üyesi6  4  1 

 7 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
 İşletme  Muhasebe  Dr. Öğr. Üyesi7  4  1 

 8 
 Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 
 Antrenörlük Eğitimi  Antrenörlük Eğitimi  Dr. Öğr. Üyesi8  1  1 

 9  Meslek Yüksekokulu 
 Makine ve Metal 

Teknolojileri 
 Makine  Dr. Öğr. Üyesi9  1  1 

 10 
 Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

 Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama  Dr. Öğr. Üyesi10  1  1 

 11 
 Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu 

 Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler 
 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Dr. Öğr. Üyesi11  1  1 

 12 
 Savur Meslek 

Yüksekokulu 

 Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık 
 Bankacılık ve Sigortacılık  Dr. Öğr. Üyesi12  1  1 

 13 
 Savur Meslek 

Yüksekokulu 

 Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık 
 Bankacılık ve Sigortacılık  Dr. Öğr. Üyesi13  1  1 

 14 
 Savur Meslek 

Yüksekokulu 

 Finans Bankacılık ve 

Sigortacılık 
 Bankacılık ve Sigortacılık  Dr. Öğr. Üyesi14  2  1 

 15 
 Savur Meslek 

Yüksekokulu 

 Mimarlık ve Şehir 

Planlama 
 Harita Kadastro  Dr. Öğr. Üyesi15  2   1 

  16 
  Kızıltepe Meslek 

Yüksekokulu 

  Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim 
  Organik Tarım  Dr. Öğr. Üyesi16   3   1 

 17 
 Ömerli Meslek 

Yüksekokulu 

 Büro Hizmetleri ve 

Sekreterlik 

 Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı 
 Dr. Öğr. Üyesi17  5  1 

 18 
 Midyat Meslek 

Yüksekokulu 
 Sosyal Hizmetler  Sosyal Hizmetler  Dr. Öğr. Üyesi18  1  1 

 19 
 Türkiye’de Yaşayan 

Diller Enstitüsü 
 Kürt Dili ve Kültürü  Kürt Dili ve Kültürü  Dr. Öğr. Üyesi19  4  1 

 20 
 Türkiye’de Yaşayan 

Diller Enstitüsü 
 Kürt Dili ve Kültürü  Kürt Dili ve Kültürü  Dr. Öğr. Üyesi20  5  1 
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AÇIKLAMALAR 
1 Doçentliğini Yakın Çağ alanında almış olmak. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kıtlık 

ve ticaret üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
2 Doçentliğini Psikoloji veya Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarının birinden almış 

olmak. Madde bağımlılığı ile intihar konularında çalışmalar yapmış olmak. 
3 Antrozooloji ve Zooarkeoloji konusunda uluslararası indeksli dergilerde yayınlar 

yapmış olmak. 
4 Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. İskemi reperfüzyon ile priapizm 

konusunda çalışmaları olmak. 
5 Doktorasının Ortadoğu Ekonomi Politiği alanında yapmış olmak. Uluslararası 

işletmelerde politik risk, kriz yönetimi ve stratejik yönetim alanında çalışma yapmış olmak. 
6 Hac Antropolojisi üzerine çalışma yapmış olmak. 
7 Aile şirketleri, iç kontrol ve risk yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış 

olmak. Ulusal (Üniversitelerde desteklenen bilimsel araştırma projeleri dışında) ve uluslararası 

projelerde yer almış olmak. 
8 Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında yapmış olmak. Kardiyovasküler 

hastalıklarda risk faktörleri konusunda çalışmış olmak. 
9 Doktorasını Tarım Makinaları alanında yapmış olmak. Güneş Pili Destekli Sulama 

Sistemleri üzerine çalışmalar ve proje yapmış olmak. 
10 Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak. Manyetik Nanopartiküller ile hücre 

kültürlerinde ilaç taşınımı ve uçucu yağlar ile ilgili çalışma yapmış olmak. 
11 İzokumarinler ve yapay vücut sıvı ortamları ile ilgili çalışma yapmış olmak. 
12 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. İşe gömülmüşlük, işe adanmışlık, işten 

ayrılma niyeti ve teknostres konularında çalışma yapmış olmak. 
13 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Adli muhasebe alanında çalışmalar yapmış 

olmak. 
14 Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Yükseköğretimin kamusal finansmanı, 

maliyeti ve gelir eşitsizliği konularında çalışma yapmış olmak. 
15 Doktorasını Jeoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak. Coğrafi bilgi sistemleri ve 

termal uzaktan algılama görüntüleri üzerine çalışma yapmış olmak. 
16 Doktorasını Tarla Bitkileri alanında yapmış olmak. Yem bitkileri ve silaj konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 
17 Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak. Bilgi ve iletişim teknolojileri, büyüme ve 

ekonomik karmaşıklık ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. 
18 Doktorasını Sosyal Hizmetler alanında yapmış olmak. Yaşlıların yalnızlığı ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 
19 Doktorasının Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Kurmanci Kürtçesinin 

morfolojisi ve ağızları üzerine çalışmalar yapmış olmak. 
20 Doktorasını Kürt Dili ve Kültürü alanında yapmış olmak. Folklor ve çocuk edebiyatı 

alanında çalışma yapmış olmak. 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

Duyuru Başlama Tarihi : Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir. 

Son Başvuru Tarihi : Resmî Gazete’de Yayım tarihinden 15 gün 
sonra 

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve 
Öğretim Görevlisi kadroları için) 

: 10.11.2022* 

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim 
Görevlisi kadroları için) 

: 17.11.2022 * 

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve 
Öğretim Görevlisi kadroları için) 

: 24.11.2022 * 

BAŞVURU İLE İLGİLİ EVRAKLAR: 
Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet 

fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara 
yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını 
kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) takım dosya veya USB bellek 
ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen 
başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım dosya veya USB bellek ile birlikte, öğretim 
görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO 
sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu 
ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların 
Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

* Ön Değerlendirme, Giriş Sınav Tarihi ve Sonuç açıklama tarihlerinde ilanımızın Resmî 
Gazete’de yayım tarihine göre değişiklik gösterebilir. Olası değişiklikler Üniversite web 
sayfasında duyurulacaktır. 

NOT: İngilizce Fakülte / Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi 
aday/adayların “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. maddesinde belirtilen şartları 
taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması gerekmektedir.) İstenilen 
evraklar belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate 
alınmayacaktır. 

İstenilen evraklar ile ilgili detaylı bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden 
ulaşabilirsiniz. 

 

FAKÜLTE / 
SHMYO 

BÖLÜM / 
PROGRAM / 

ABD 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER / 
UZMANLIK ALANI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 



21 Ekim 2022 – Sayı : 31990 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
alanında doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
alanında doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Çocuk Diş Hekimi 
Çocuk Diş Hekimliği alanında 

doktora/uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Endodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Endodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak. 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Ortodonti 
Ortodonti alanında doktora/uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

Restoratif Diş Tedavisi alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

 
Heykel alanında Lisans ve 

Doktora/Sanatta Yeterliliğini almış 
olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi (İng.) 

Periodontoloji 
(İng.) 

Periodontoloji alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 
Doçent 1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi (İng.) 

Periodontoloji 
(İng.) 

Periodontoloji alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi (İng.) 

Restoratif Diş 
Tedavisi 

Restoratif Diş Tedavisi alanında 
doktora/uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi Anatomi 
Anatomi alanında Doçent unvanına 

sahip olmak. 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
alanında uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Tıp Fakültesi 
Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında 

Doçent unvanına sahip olmak. 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Tıp Fakültesi 
Deri ve Zührevi 

Hastalıklar 
Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında 

uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Genel Cerrahi alanında Doçent 

unvanına sahip olmak. 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 
Göğüs Cerrahisi alanında Doçent 

unvanına sahip olmak 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlık 

eğitimini tamamlamış olmak 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 
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Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 
Göz Hastalıkları alanında Doçent 

unvanına sahip olmak 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları 

Enfeksiyon Hastalıkları alanında 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
İç Hastalıkları alanında Doçent 

unvanına sahip olmak 
Profesör 2 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

Doçent unvanına sahip olmak 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 

Doçent unvanına sahip olmak 
Doçent 3 

Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Ortopedi ve Travmatoloji alanında 
Doçent unvanına sahip olmak 

Doçent 1 

Tıp Fakültesi Patoloji 
Patoloji alanında uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Radyoloji 
Radyoloji alanında uzmanlık eğitimini 

tamamlamış olmak 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Tıp Fakültesi Anatomi 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
Mezunu olmak veya Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Lisans mezunu olup, 

Tıp Fakültesi Anatomi alanında 
Yüksek Lisans/Doktora yapmış veya 

yapıyor olmak. 

Arş. Gör. 1 

Tıp Fakültesi Fizyoloji 

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
olmak veya Biyoloji veya Beslenme 
ve Diyetetik Lisans Mezunu olup; 
Fizyoloji alanında Yüksek Lisans 

yapıyor veya yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya 

Tıp Fakültesi veya Biyokimya 
mezunu olmak veya Tıbbi Biyoloji, 

Kimya, Beslenme ve Diyetetik Lisans 
Mezunu olup; Tıbbi Biyokimya 

alanında Yüksek Lisans yapıyor veya 
yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Tıp Fakültesi 
(İng.) 

Tıbbi Biyokimya 
Doktorasını Biyokimya alanında 
yapmış olup, Biyokimya alanında 

Doçent unvanına sahip olmak, 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi 
(İng.) 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında 
uzmanlık veya doktora eğitimini 

tamamlamış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim 

Tasarımı 

İletişim Çalışmaları, İletişim Bilimleri 
veya Görsel İletişim alanlarının 

birinden Doçentliğini almış olmak. 
Doçent 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

Felsefe 
Felsefe ve Din Bilimleri alanında 
doktora yapmış olmak ve Felsefe 

alanında Doçentliğini almış olmak. 
Doçent 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri 
Fakültesi 

İngilizce Mütercim 
ve Tercümanlık 

Çeviribilim alanında doktora yapmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
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Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
(İng.) 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 
Elektrik Mühendisliği veya Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği 
Bölümlerinin birinde doktora yapmış 
olmak ve Haberleşme veya Elektronik 

alanlarının birinde uzmanlaşmış 
olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

(İng.) 

Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu 
olmak. 

Arş. Gör. 1 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 

(İng.) 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği Lisans Bölümlerinin 

birinden mezun olmak. 
Arş. Gör. 2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans 
mezunu olup Beslenme ve Diyetetik 

alanında yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

Dil ve Konuşma Bozuklukları 
Terapisi alanında 

doktora yapmış olmak 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanlarından birinde Doçent unvanına 
sahip olmak. 

Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

alanlarından birinde Doçent unvanına 
sahip olmak. 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 
mezunu olup, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon alanında doktora 
yapmış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat 
Mühendisliği, Elektrik Elektronik, 

Bilgisayar Mühendisliği Lisans 
Mezunu olup, İş Sağlığı ve Güvenliği 
alanında tezli yüksek lisans yapıyor 

veya yapmış olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

Sağlık Yönetim Bölümü mezunu 
olmak ve Sağlık Yönetimi alanında 
yüksek lisans yapıyor veya yapmış 

olmak. 

Arş. Gör. 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Perfüzyon 
Perfüzyon Lisans mezunu olmak ve 
Perfüzyon alanında yüksek lisans 

yapıyor veya yapmış olmak. 
Arş. Gör. 1 

Sağlık 
Hizmetleri 

Meslek 
Yüksekokulu 

İş Sağlığı ve 
Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği lisans mezunu 
olmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

alanında tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

Öğr. Gör. 1 

 12700/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. 

İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde 

belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 

onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 

(altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 

(dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB 

Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmekedir. 

4)Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversitesi Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) 

adresinden ulaşılabilir. 

5)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 

kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 

sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden 

atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır. 

9) BAŞVURU TARİHLERİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 21/10/2022 

SON BAŞVURU TARİHİ : 04/11/2022 
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BİRİM /BÖLÜM 

PROFESÖR DOÇENT 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT 

DALI/PROGRAM 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 
    

PERİODONTOLOJİ  1  
İlgili alanda Doçentlik unvanını almış 

olmak. 

PROTETİK DİŞ 

TEDAVİSİ 
 1  

İlgili alanda Doçentlik unvanını almış 

olup, Primer hücre kültürü ve total protez 

hastalarında klinik dezenfeksiyon 

yöntemleri konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

PERİODONTOLOJİ   2 
İlgili alanda uzmanlığını veya doktorasını 

yapmış olmak. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ     

FARMAKOLOJİ   1 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, 

Farmakoloji veya Sinirbilim alanında 

doktorasını yapmış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ     

BÖLGESEL 

COĞRAFYA 
  1 

Beşeri coğrafya alanında doktora yapmış 

olmak. 

SİSTEMATİK FELSEFE   1 

Felsefe alanında doktora yapmış olup, 

Sanat felsefesi üzerine çalışmaları 

olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ     

TÜRK DİLİ VE 

EDEBİYATI EĞİTİMİ 
1   

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi veya Klasik 

Türk Edebiyatı bilim alanında Doçentlik 

unvanını almış olup, Divan edebiyatı 

türleri üzerine çalışmaları olmak. 

TÜRKÇE EĞİTİMİ  1  

Lisans, lisansüstü eğitimini ve Doçentlik 

unvanını Türkçe eğitimi alanında almış 

olup, Çocuk edebiyatı konusunda 

çalışmaları olmak. 

EĞİTİM YÖNETİMİ  1  

Lisanüstü eğitimini ve Doçentlik unvanını 

eğitim yönetimi alanında almış olup, 

Hizmet içi eğitim ve liderlik, motivasyon 

konularında çalışmaları olmak. 

KİMYA EĞİTİMİ  1  

Kimya eğitimi veya kimya alanında 

doçentlik unvanını almış olup, Kontrollü 

radikal polimerizasyon teknikleri ve 

polimer nanokompozitler konusunda 

çalışmaları olmak. 
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MATEMATİK EĞİTİMİ  1  

Lisansüstü eğitimini ve Doçentlik 

unvanını matematik eğitimi alanında 

almış olup, Öğretim yazılımı geliştirme 

üzerine çalışması olmak. 

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 

 1  

Lisans, lisansüstü eğitimini ve Doçentlik 

unvanını Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında almış olup, Pozitif 

psikoloji ve kanıta dayalı uygulama 

yaklaşımı konularında çalışmaları olmak. 

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 

 1  

Lisans, lisansüstü eğitimini ve Doçentlik 

unvanını Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık alanında almış olup, 

Bağımlılık, travma ve sosyal beceri 

konularında bilimsel çalışmaları olmak. 

REHBERLİK VE 

PSİKOLOJİK 

DANIŞMANLIK 

  1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

alanında doktorasını yapmış olup, en az 

5 yıl Rehberlik Araştırma (RAM) 

deneyimine sahip olduğunu belgelemek. 

MATEMATİK EĞİTİMİ   1 

İlköğretim Matematik Eğitimi lisans 

mezunu olap, Yüksek lisans ve 

doktorasını matematik eğitimi alanında 

yapmış olmak. Üstün yetenekli 

öğrencilerin matematik eğitimi 

konusunda çalışması olmak ve Milli 

Eğitim kurumlarında en az 5 yıl alanında 

deneyimli olduğunu belgelemek. 

MATEMATİK EĞİTİMİ   1 

Doktorasını matematik eğitimi veya 

matematik alanında yapmış olup, 

Matematik eğitiminde kavram yanılgıları 

konusunda çalışması olmak. 

SINIF EĞİTİMİ   1 

Lisans ve doktorasını sınıf eğitimi 

alanında yapmış olup, Alternatif okullar 

ve mülteci çocukların eğitimi konularında 

çalışmaları olmak. 

ERCİŞ İŞLETME 

FAKÜLTESİ 
    

ÜRETİM YÖNETİMİ VE 

PAZARLAMA 
  1 

Pazarlama alanında doktorasını yapmış 

olup, Nöropazarlama ile ilgili çalışması 

olmak. 

YÖNETİM VE 

ORGANİZASYON 
  1 

Lisans, yüksek lisans ve doktora 

eğitimini işletme alanında yapmış olup, 

Sosyal sermaye, Kariyer başarısı 

konusunda çalışmaları olmak. 
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FEN FAKÜLTESİ     

GENEL BİYOLOJİ 1   

Biyoloji bilim alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, Histoloji alanında çalışmaları 

olmak. 

YOĞUN MADDE FİZİĞİ 1   

Fizik bilim alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, Nanoyapıların kızılötesi 

spektrometresi ile tayini konusunda 

çalışması olmak. 

BİYOENFORMATİK 1   

Biyoloji bilim alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, Moleküler sistematik 

alanında çalışmalar yapmış olmak. 

BOTANİK   1 

Biyoloji Anabilim Dalında doktorasını 

yapmış olup, Bitki karyomorfolojisi ve 

bitki kimyasal içerikleri konularında 

çalışmaları olmak. 

GÜZEL SANATLAR 

FAKÜLTESİ 
    

RADYO, TELEVİZYON 

VE SİNEMA 
 1  

Sinema alanında Doçentlik unvanını 

almış olup, Türk sineması alanında film 

eleştirisi ve saha çalışması olmak. 

RESİM   1 

Sanat Tarihi alanında Doktorasını 

yapmış olup, Türk resim sanatı üzerine 

çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ 

BİLİMLER FAKÜLTESİ 
    

SİYASİ TARİH  1  

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 

alanında Doçentlik unvanını almış olup, 

Türkiye'nin Suriye ve İran politikaları 

konusunda bilimsel çalışmaları olmak. 

SİYASİ TARİH   1 

Yüksek Lisans ve Doktorasını Atatürk 

İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanda 

yapmış olup, II. Dünya Savaşı yıllarında 

siyasi tarih ve dış politika konularında 

çalışmaları olmak ve Yükseköğretim 

Kurumlarında en az 5 yıl iş deneyimine 

sahip olduğunu belgelemek. 

İSTATİSTİK   1 

İstatistik anabilim dalında doktorasını 

yapmış olup, Tahmin yöntemleri 

alanında çalışmış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ     

ARAP DİLİ VE 

BELAGATI 
1   

Temel İslam Bilimleri anabilim dalında 

Doçentlik unvanını almış olup, Arap Dili 

ve Belagatı alanında çalışmaları olmak. 
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TASAVVUF 1   

Temel İslam Bilimleri anabilim dalında 

Doçentlik unvanını almış olup, Tasavvuf 

alanında çalışmaları olmak. 

DİN EĞİTİMİ   1 

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Din 

Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans 

ve Doktorasını yapmış ve İlahiyat Eğitim 

süreçleri ile Kimlik ve Ahlak üzerine 

çalışmaları olmak. 

KUR'AN-I KERİM 

OKUMA VE KIRAAT 

İLMİ 

  1 

Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 

anabilim dalında doktorasını yapmış 

olup, Kur’an-ı Kerim Hafızlık belgesine 

sahip olmak. 

TEFSİR   1 

Temel İslam Bilimleri Bölümünde yüksek 

lisans ve doktorasını yapmış olup, 

Yükseköğretim kurumlarında ders verme 

deneyimine sahip olduğunu belgelemek. 

MÜHENDİSLİK 

FAKÜLTESİ 
    

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ   1 

Çevre Mühendisliği alanında yüksek 

Lisans ve doktorasını yapmış olup, 

Membran kirlenmesi üzerine çalışmaları 

olmak. 

MADEN 

MEKANİZASYONU VE 

TEKNOLOJİSİ 

  1 

Maden veya Kimya Mühendisliği 

alanında doktorasını yapmış olup, 

Bentonit ve kaolin ile ilgili çalışmaları 

olmak. 

ÖZALP MESLEK 

YÜKSEKOKULU 
    

BİLGİSAYAR 

PROGRAMCILIĞI PR. 
  1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında 

doktorasını yapmış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
    

KARDİYOPULMONER 

REHABİLİTASYON 
  1 İlgili alanda doktorasını yapmış olmak. 

ORTEPEDİK 

FİZYOTERAPİ 
  1 

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, 

Kinezyolojik bantlama konusunda 

çalışması olmak. 

SU ÜRÜNLERİ 

FAKÜLTESİ 
    

HASTALIKLAR  1  

Doktorasını ve Doçentlik unvanını Su 

Ürünleri Hastalıkları alanında almış olup, 

Mikrobiyal biyoteknoloji konusunda 

çalışmaları olmak. 
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TURİZM FAKÜLTESİ     

TURİZM 
İŞLETMECİLİĞİ 

 1  

Yönetim ve Organizasyon anabilim 
dalında yüksek lisans ve doktorasını 
yapmış olup, doçentlik unvanını almış 
olmak. 

REKREASYON 
YÖNETİMİ 

  1 

Lisans eğitimini Turim İşletmeciliği ve 
Otelcilik alanında, Yüksek lisans ve 
doktora eğitimini Turizm İşletmeciliği 
anabilim dalında yapmış olup, 
Rekreasyon yönetimi ile ilgili çalışması 
olmak. 

GASTRONOMİ VE 
MUTFAK SANATLARI 

  1 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda 
Mühendisliği veya Su Ürünleri işleme 
teknolojisi alanlarından birinde 
doktorasını yapmış olup, Gastronomi 
alanında çalışmaları olmak 

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET 
KONSERVATUVARI 

    

TÜRK SANAT MÜZİĞİ   1 
Müzik Eğitimi alanında doktorasını 
yapmış olup, Keman eğitimi alanında 
çalışmaları olmak. 

VAN MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

    

İNŞAAT TEKNOLOJİ 
PR. 

  1 

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında 
veya Biyosistem Mühendisliği Arazi ve 
Su Kaynakları alanında doktorasını 
yapmış olup, Yükseköğretim Kurumları 
İnşaat Teknolojisi alanında en az 5 yıl 
ders verme deneyimine sahip olduğunu 
belgelemek. 

İNŞAAT TEKNOLOJİ 
PR. 

  1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrenimini Jeoloji Mühendisliği alanında 
yapmış olup, Deneysel zemin mekaniği 
ve istatistik konularında çalışmaları 
olmak. Ayrıca alanında en az 3 yıl iş 
deneyimine sahip olduğunu belgelemek. 

VETERİNER 
FAKÜLTESİ 

    

VETERİNERLİK İÇ 
HASTALIKLARI 

1   
Veterinerlik İç Hastalıkları bilim dalında 
Doçentlik unvanını almış olmak. 

VETERİNERLİK 
ANATOMİSİ 

 1  
Veterinerlik Anatomisi bilim dalında 
Doçentlik unvanını almış olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ     

SEBZE YETİŞTİRME VE 
ISLAHI 

  1 

Bahçe Bitkileri anabilim dalında yüksek 
lisans ve doktorasını yapmış olup, 
Yabani sebzeler üzerinde çalışmaları 
olmak. 
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ENTOMOLOJİ   1 

Entomoloji anabilim dalında yüksek 

lisans ve doktorasını yapmış olup, Tahıl 

zararlıları üzerine çalışmaları olmak. 

YEMLER VE HAYVAN 

BESLEME 
  1 

Yemler ve Hayvan Besleme anabilim 

dalında doktorasını yapmış olup, Kanatlı 

hayvan besleme alanında gen 

ekspresyonu üzerine çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ     

GENEL CERRAHİ 1   

Tıp Fakültesi mezunu ve Genel Cerrahi 

Uzmanı olup, ilgili alanda Doçentlik 

unvanını almış olmak. 

GÖĞÜS HASTALIKLARI 1   

Tıp Fakültesi mezunu ve Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı olup, ilgili alanda 

Doçentlik unvanını almış olmak. 

MİKROBİYOLOJİ 1   

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıbbi 

Mikrobiyoloji Uzmanı olup, ilgili alanda 

Doçentlik unvanını almış olmak. 

PARAZİTOLOJİ 1   

Tıbbi Parazitoloji alanında Doçentlik 

unvanını almış olup, Parazitler üzerine 

moleküler ve sitokin çalışmaları olmak. 

ANESTEZİYOLOJİ  1  

Tıp Fakültesi mezunu ve Anestezi ve 

Reanimasyon Uzmanı olup, ilgili alanda 

Doçentlik unvanını almış olmak. 

GÖZ HASTALIKLARI  1  

Tıp Fakültesi mezunu ve Göz 

Hastalıkları Uzmanı olup, ilgili alanda 

Doçentlik unvanını almış olmak. Kontakt 

lenslerin yüzey sulanma özellikleri 

üzerine in-vitro çalışmaları olmak. 

KARDİYOLOJİ  1  

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kardiyoloji 

Uzmanı olmak, İlgili alanda Doçentlik 

Ünvanını almış olmak, Supravetriküler 

taşikardide yeni skor modeli ile ilgili 

çalışması olmak. 

BİYOİSTATİSTİK VE 

TIP BİLİŞİMİ 
 1  

İlgili alanda Doçentlik unvanını almış 

olmak. 

ANESTEZİYOLOJİ   1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi ve 

Reanimasyon Uzmanı ve Anestezi 

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı olmak. 

KULAK, BURUN, 

BOĞAZ HASTALIKLARI 
  1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları Uzmanı olmak. 

PATOLOJİ   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Patoloji 

Uzmanı olmak. 
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AİLE HEKİMLİĞİ   1 

Tıp Fakültesi mezunu ve Aile Hekimliği 

Uzmanı olup, Palyatif Bakım Eğitimi 

Sertifikasına sahip olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI (GENEL 

ÇOCUK) 

  2 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. 

GÖĞÜS HASTALIKLARI   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Göğüs 

Hastalıkları Uzmanı olmak. 

RADYODİAGNOSTİK   1 

Tıp Fakültesi mezunu ve 

Radyodiagnostik alanında Uzman olup, 

Girişimsel radyoloji alanında çalıştığını 

belgelemek. 

TIBBİ GENETİK   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbı 

Genetik alanında Uzman olmak 

MİKROBİYOLOJİ   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi 

Mikrobiyoloji alanında Uzman olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(YOĞUN BAKIM) 
  1 

Tıp Fakültesi mezunu ve İç Hastalıkları 

Uzmanı olup, Yoğun Bakım Yandal 

Uzmanı olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(GASTROENTEROLOJİ) 
  1 

Tıp Fakültesi mezunu ve İç Hastalıkları 

Uzmanı olup, Gastroenteroloji Yandal 

uzmanı olmak. 

İÇ HASTALIKLARI 

(İMMÜNOLOJİ VE 

ALERJİ) 

  1 

Tıp Fakültesi mezunu ve İç Hastalıkları 

Uzmanı olup, İmmünoloji ve Allerji 

Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

(ÇOCUK NÖROLOJİ) 

  1 

Tıp Fakültesi mezunu ve Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları uzmanı olup, Çocuk 

Nörolojisi Yandal Uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
  2 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak. 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 

(ÇOCUK KARDİYOLOJİ) 

  1 

Tıp Fakültesi mezunu ve Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları uzmanı olup, Çocuk 

Kardiyolojisi Yandal uzmanı olmak. 

PLASTİK VE 

REKONSTÜRKTİF 

CERRAHİ 

  2 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı olmak. 

NÜKLEER TIP   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Nükleer Tıp 

alanında Uzman olmak. 

RADYASYON 

ONKOLOJİSİ 
  1 

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyasyon 

Onkolojisi alanında Uzman olmak. 

ÇOCUK CERRAHİSİ   1 
Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk 

Cerrahisi alanında Uzman olmak. 

 12692/1-1 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize

Şarap Kokteyli Tebliği (No: 2022/5)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/29)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/25857 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/9/2022 Tarihli ve 2020/3964 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.


