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YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

YAPI MALZEMELERİ PİYASA GÖZETİMİ
VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-

lığının sorumluluğunda bulunan yapı malzemelerine ilişkin teknik düzenlemelerde veya
11/3/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Ürün Güvenliği Yönet-
meliğinde belirtilen insan sağlığı 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 piyasa gözetimi ve denetimi ile sonucunda alınacak önlemlerin usul
ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı so-

rumluluk alanında bulunan yapı malzemelerinin 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 Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddelerine, 9/7/2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönet-
melik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
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,
b) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,
c) 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 dahil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil mü-
dahalesini gerektiren risk taşıyan ürünü,

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

d) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere bu Yönetmelikte be-
lirtilen esaslara göre denetim personeli kimlik kartı almış personeli,

e) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasın-
dan önce, denetim personelinin duyularını veya basit ve yaygın olarak kullanımda olan ölçme
araçlarını kullanarak yapılan incelemeyi,

f) Düzeltici önlem: Bir uygunsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla, Bakanlığın talebi
doğrultusunda veya kendiliğinden iktisadi işletmecinin gerçekleştirdiği faaliyeti,

g) Genel Müdürlük: Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünü,
ğ) 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,
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h) İl müdürlüğü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünü,
ı) İl müdürü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürünü,
i) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını ya da imalatını yaptırarak kendi

isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
j) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
k) Kanun: 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Ka-

nununu,
l) Numune alma etiketi: Test veya muayene için alınan numunelere iliştirilen veya ya-

pıştırılan numuneye ait bilgileri, tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan belgeyi,
m) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiye-

tinin büyüklüğünün birleşimini,
n) Risk değerlendirme komisyonu: Hakkında ciddi risk taşıdığına yönelik ciddi şüphe

veya somut bilgi bulunan ürünlerin uygun olup olmadığını ve uygulanacak idari yaptırımı be-
lirlemek amacıyla oluşturulan komisyonu,

o) Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği
durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de dahil 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,

ö) Şahit numune: Test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna gönderilmek üzere alı-
nan numunenin zayi olması veya test sonuçlarına yönelik herhangi bir itiraz olması durumunda
başvurulmak üzere alınan numuneyi,

p) 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,

r) Tutanak: Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağını,
s) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzua-

tına uygun olmama halini,
ş) Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı

olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel
gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemeleri,

t) Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS): Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi, belge ve verilerin kaydına, elektronik ortamda saklanma-
sına, gerektiğinde veri girişi, veri çağırma, risk değerlendirmesi ve raporlama uygulamalarına
imkân veren sistemi,

u) 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) Teknik düzenlemelerin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine

uygun ürün, aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı
veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli
olup olmadığının değerlendirilmesi Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine göre yapılır.
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(2) Bakanlık, sorumlu olduğu yapı malzemelerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerini denetim personeli aracılığıyla yürütür, denetim sonuçlarına göre gerekli önlemleri
alır ve Kanunda belirtilen yükümlülükler kapsamında ilgili iktisadi işletmeciye idari yaptırım
uygular. Bakanlık, alınacak önlem ve uygulanacak idari yaptırımlar konusunda orantılılık il-
kesine uygun hareket eder; alınacak tedbirlerin, önlenmesi amaçlanan tehlikenin boyutu, niteliği
ve gerçekleşme olasılığı ile orantılı olmasını sağlar.

(3) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini, denetim prog-
ramının yanı sıra resen, ihbar veya şikâyet üzerine yapar. Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında
düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenir.

(4) Ürünün uygunsuzluğu konusunda yapılan her türlü ihbar, şikâyet, ürün sebebiyle
meydana gelen kazalar ve ürün hakkında elde edilen diğer bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetlerinde kullanılır.

(5) Satış veya kiralama amacıyla yazılı basın, radyo, televizyon, internet ve benzeri ile-
tişim araçlarında reklam ve ilanları yer alan ürünler piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

(6) Denetim, yapı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz olarak piyasaya arz edildiği,
piyasada bulundurulduğu veya hizmete sunulduğu mağaza, dükkân, ticarethane, depo, ambar,
şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekân ve ortamda depolandığı ve/veya satıl-
dığı, kullanıldığı yerlerde, gerekli durumlarda yapım mahallerinde, girdi olarak kullanıldığı
yer ve tesislerde, iş yeri ve üretim tesisi de dâhil olmak üzere gerekli görülen her yerde yapılır.
Denetim esnasında ilgili iktisadi işletmeciden denetime ilişkin gerek duyulan bilgi, belge ve
kayıtlar istenir.

(7) Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçıya
ulaşmak üzere tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin unvanı ve adresi tespit
edilir.

(8) Genel Müdürlük, denetimlerin koordinasyonunu ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini
sağlar. Genel Müdürlük bu doğrultuda gerekli önlemleri almak ve uygulamaları koordine et-
mekle görevlidir. Genel Müdürlük, denetim programını hazırlar ve uygulanmak üzere ilgili il
müdürlüklerine iletir.

(9) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sırasında iktisadi işletmeci tarafından
26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk De-
ğerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği çerçevesinde akredite edilmiş
bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış uygunluğu gösteren belgeler ile test rapor-
larının sunulması halinde, denetim personeli bu belge ve raporları dikkate alır. Türkiye'de veya
karşılıklılık ilkesi saklı kalmak kaydıyla Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yerleşik bir uygunluk
değerlendirme kuruluşunca verilmiş belgeler ve test raporları, kuruluşun yeterliğine ilişkin ge-
rekçelerle reddedilemez.

(10) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, ürüne ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat
çerçevesinde incelenmesi, duyusal inceleme yapılması, gerektiğinde numune alınması, yerinde
muayene veya test yapılması veyahut iktisadi işletmecinin ilgili mevzuat ve teknik düzenle-
meler hakkında bilgilendirilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetlerin yürütülmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(11) Genel Müdürlük, üretimi, piyasaya arz koşulları veya yapı güvenliğine etkisi ba-
kımından farklılık arz eden yapı malzemelerine ilişkin olarak risk değerlendirmesi ile piyasa
gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyebilir.

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

(13) Bakanlık merkez teşkilatının denetim yapma yetkisi saklıdır.
Denetime ilişkin esaslar
MADDE 6- (1) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, piyasa gözetimi

ve denetimi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
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a) Denetimler, ürünlere ve bu ürünlerin muhtemel kullanıcılarına ilişkin risk esaslı bir
yaklaşımla Genel Müdürlük tarafından belirlenen denetim programı uyarınca il müdürlüğü ta-
rafından yürütülür.

b) Denetime başlamadan önce, ürüne ilişkin daha önce denetim veya test yapılıp yapıl-
madığı gibi hususların ön incelemesi tamamlanır.

(2) Denetimlerin en az iki denetim personeli tarafından yürütülmesi esastır. İhtiyaç ha-
linde denetime daha fazla sayıda denetim personeli katılabilir.

(3) Denetimler, durumun gereklerine göre aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kap-
sayacak şekilde yapılır:

a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler veya belgeler üzerinden inceleme.
b) İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

çerçevesinde yapılan inceleme.
c) Duyusal inceleme.
ç) Test veya muayene.
d) İlgili mevzuat ve teknik düzenlemeler hakkında bilgilendirme.
(4) Denetim personeli yapılan incelemeleri ve tespitleri denetim tutanağının ilgili bö-

lümlerine eksiksiz olarak kaydeder. Tutanak taraflarca imzalanır ve tutanağın bir nüshası ilgili
iktisadi işletmeciye bırakılır.

(5) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında düzenlenecek tutanağın şekli ve içeriği Genel
Müdürlükçe belirlenir.

(6) Denetim faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgi ve belge, piyasa gözetimi ve denetimine
ilişkin verilerin saklandığı elektronik ortama (YMDS) en geç 5 iş günü içerisinde aktarılır veya
zorunlu hallerde formatı Genel Müdürlükçe belirlenen şekilde ve periyotta Genel Müdürlüğe
iletilir.

(7) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında kullanılan tutanaklar, elektronik ortamda ha-
zırlanması halinde güvenli elektronik imza ile veya çıktı alınmak suretiyle ıslak imza ile im-
zalanır.

(8) Genel Müdürlük, elektronik ortamda kayıt altına alınan tutanakların şekil ve
muhteviyatını tespit etmeye, bunların, güvenli elektronik imza veya diğer güvenlik kriterlerini
belirlemek suretiyle imzalama usul ve esaslarını belirlemeye, bunları internet de dâhil olmak
üzere her türlü elektronik iletişim araç ve ortamında gizliliği ve güvenliği sağlanarak ilgili ki-
şilere göndermeye ve elektronik ortamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin diğer usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.

Numune alma
MADDE 7- (1) Denetim personeli, gerekli gördüğü takdirde, her türlü test veya mua-

yeneyi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden ilgili test ve muayene standartları veya mev-
zuatına uygun olarak numune alır. Ürünün yapısına ve özelliğine göre, test veya muayenelerin
gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, ik-
tisadi işletmeciden bedeli ödenmeden bir takımı asil, bir takımı şahit olmak üzere iki takım
numune alınır. Ancak, ürünün yapısı ve özellikleri itibarıyla şahit numune alınmasının uygun
olmadığı hallerde, sadece test ve muayenenin gerektirdiği ölçüde numune alınabilir.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur.
Numuneler özelliklerine göre, mühürleri bozulmadan açılamayacak şekilde, denetim personeli
tarafından iktisadi işletmeci ile birlikte hazırlanır ve üzerlerine tarafların isim, unvan ve imzaları
ile numuneye ilişkin bilgileri taşıyan numune alma etiketi konulur.

(3) Tutanağın bir nüshası iktisadi işletmeciye teslim edilir. Şahit numune itiraz halinde
ilgili adli merciye iletilmek üzere il müdürlüğünce muhafaza edilir. Alınan numunelerin başka
yere taşınması veya korunması güç yahut sakıncalı ise durum tutanağa yazılarak numuneler
saklanmak üzere yediemin sıfatıyla iktisadi işletmeciye ya da taraflarca mutabık kalınan ger-
çek/tüzel kişiye bırakılır. İl Müdürlüğü veya Bakanlık laboratuvarlarında test ve muayenesi
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yapılamayan ürünlerden alınan numunenin bir takımı Genel Müdürlükçe belirlenen test, mua-
yene veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. Test, muayene veya belgelendirme kuruluşu
tetkikleri en kısa zamanda yapar, sonucunu bir raporla tespit eder ve bu raporu birer nüsha ha-
linde denetimi gerçekleştiren birime sunar. Şahit numune, idari yargı yoluna başvurulması ha-
linde yargı süreci tamamlanana kadar laboratuvar tarafından saklanır.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı ya da taşınamayan ürünler için test veya mua-
yene işlemleri, denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, iktisadi işletme-
cinin katılımı ile Genel Müdürlükçe belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna
yaptırılır. İktisadi işletmecinin bulunmaması, test veya muayene işlemlerinin gerçekleştirilme-
sine engel teşkil etmez.

(5) Uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin numune alma
işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Test veya muayene sonrasında yapılacak işlemler
MADDE 8- (1) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ürünün uygun olduğu-

nun tespit edilmesi durumunda;
a) Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler Bakanlıkça karşılanır.
b) Numunelerin özelliğini kaybetmemesi halinde, yapılan test veya muayene sonucu il

müdürlüğü tarafından iktisadi işletmeciye yazılı olarak bildirilir. Bildirim yazısında numune-
lerin geri alınması gerektiği belirtilir. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde geri alınmayan
numuneler il müdürlüklerine intikal ettirilir. Bu durumda ilgili iktisadi işletmeci numune be-
delini talep edemez.

c) Numunelerin özelliğini kaybetmesi halinde, il müdürlüğünce tutanak düzenlenerek
numune 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda imha
edilir veya ettirilir. Numune bedeli, Bakanlık tarafından iktisadi işletmeciye ödenir.

(2) Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ürünün uygunsuz olduğunun tespit
edilmesi durumunda;

a) Test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler iktisadi işletmeci tara-
fından karşılanır. Bakanlıkça yapılan masraflar, ilgili iktisadi işletmeciye genel hükümlere göre
rücu edilir.

b) Test veya muayenesi yaptırılan numune, niteliğine göre uygun koşullarda ve uygun
bir süreyle test veya muayene kuruluşunda muhafaza edilir. Bu numunenin geri alınması ge-
rektiği iktisadi işletmeciye il müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden iti-
baren bir ay içinde iktisadi işletmeci tarafından geri alınmayan numune, il müdürlüğü tarafından
tutanak düzenlenerek Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda imha edilir veya ettirilir.
İktisadi işletmecinin geri aldığı uygunsuz numune, uygun hale getirilmeden piyasaya arz edi-
lemez ve piyasada bulundurulamaz.

c) Uygulanan idari yaptırım kararının kesinleşmesinden sonra varsa şahit numunelere
(b) bendindeki usule göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İl Müdürlüğünün Görevleri ve Risk Değerlendirmesi

İl müdürlüğünün görevleri
MADDE 9- (1) İl müdürlüğünün piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin görev, yetki ve

yükümlülükleri şunlardır:
a) Yapı malzemelerine ilişkin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini tarafsız, ba-

ğımsız, şeffaf, etkin ve hızlı bir şekilde yürütmek.
b) Genel Müdürlük tarafından iletilen denetim programı ve benzeri dokümanlar ile il

müdürlüğüne ulaşan ihbar ve şikâyetler doğrultusunda denetimleri gerçekleştirmek.
c) Denetim sonucu elde edilen ve Yapı Malzemeleri Denetim Sistemine tanımlanması

istenilen veriler ile belgeleri sisteme kaydetmek ve bu verilerin periyodik olarak güncellenme-
sini sağlamak.
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ç) Ciddi risk şüphesi olduğu durumlarda risk değerlendirme komisyonunun etkin ve
hızlı çalışmasını sağlamak, Kanunda öngörülen idari yaptırımlar kapsamında komisyonca alı-
nan kararları uygulamak ve sonucu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi vermek.

d) Ürünün ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulunması halinde piyasaya arzın geçici
durdurulması kararı almak ve takibini yapmak.

e) Uygunsuz ürünlere ilişkin uygulanan önlemlerin yerine getirilip getirilmediğini ik-
tisadi işletmeci nezdinde piyasada izlemek, kontrol etmek ve sonucu hakkında Genel Müdür-
lüğe bilgi vermek.

f) Ürün güvenliği kapsamında ilgililerin şikâyet, talep veya önerilerini iletebilmelerine
imkân sağlamak.

g) Ürün güvenliğine ilişkin iktisadi işletmecilere veya tüketicilere yönelik bilgilendirme
yapmak, eğitim ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ğ) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesini sağlamak
amacıyla ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm önerilerini Genel Müdürlüğe iletmek.

Risk değerlendirmesi
MADDE 10- (1) Denetlenen ürünlerin taşıdığı riskin değerlendirilmesi ile uygun olup

olmadığı ve uygunsuzluk halinde uygulanacak idari yaptırıma ilişkin karar denetim persone-
lince belirlenir. Ancak, ürünün ciddi risk taşıdığına yönelik ciddi şüphe veya somut bilgilerin
olması halinde Risk Değerlendirme Komisyonu toplanır. Risk Değerlendirme Komisyonu, il
müdürü veya görevlendireceği ilgili il müdür yardımcısının başkanlığında, yapı malzemelerinin
piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu şube müdürü ve en az bir denetim personeli olmak
üzere en az üç üyeden oluşur. İl müdürlüğünce gerek görülmesi halinde, denetim personeli ara-
sından iki üye daha görevlendirilebilir. İhtiyaç duyulması halinde denetim personeli, üye sıfatını
taşımaksızın bilgisine ve görüşüne başvurulmak üzere komisyon toplantısına davet edilebilir.
Komisyonun işleyişine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Risk değerlendirmesi yapılırken ilgili teknik mevzuat veya Genel Ürün Güvenliği
Yönetmeliğinin risk değerlendirmesine ilişkin hükümleri dikkate alınır. Bununla birlikte, Genel
Müdürlükçe hazırlanan rehberler veya söz konusu mevzuatın Avrupa Birliği uygulamalarına
ilişkin güncel karar, rehber veya raporlar da değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygunsuzluğa İlişkin İdari Yaptırımlar ile Diğer Önlemler

İdari yaptırımların uygulanması
MADDE 11- (1) İl müdürlüğü test, muayene veya inceleme sonucunda ürünün risk ta-

şıdığı veya ilgili teknik düzenlemelere ya da Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliğine aykırılık
teşkil ettiği kanaatiyle, ürünün ciddi risk taşıdığı durumlar hariç olmak üzere, savunma yapa-
bilmesi için ilgili iktisadi işletmeciye on iş günü süre verir.

(2) İktisadi işletmecinin savunması dikkate alınarak ürünün uygunluğu değerlendirilir.
Ürünün ciddi risk taşıdığı durumda veya ilgili teknik düzenlemelerde veyahut genel ürün gü-
venliği mevzuatında belirtilen insan sağlığı ve güvenliği gereklilikleri veya kamu yararının ko-
runması amacıyla acil önlem alınması gereken diğer hallerin Risk Değerlendirme Komisyo-
nunca tespit edilmesi durumunda, iktisadi işletmeciye tebligat yapılmadan, önlem ve idari yap-
tırıma ilişkin karar alınır. Daha sonra iktisadi işletmeciden savunma talep edilir ve savunma
Risk Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Savunma değerlendirmesi sonu-
cunda il müdürlüğü tarafından alınacak karar, dayandığı gerekçeleri, varsa çözüm önerilerini,
yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını da belirterek iktisadi işletmeciye tebliğ edilir.

(3) Tebligatta düzeltici önlem planını sunabilmesi için iktisadi işletmeciye on beş iş gü-
nü süre verilir. İktisadi işletmeci tarafından sunulan düzeltici önlem planına ilişkin olarak;

a) Plan gerektiğinde değişiklik yapılarak il müdürlüğü tarafından onaylanır ve uygun-
suzluğun ortadan kaldırılması için iktisadi işletmeciye tebliğ edildiği tarihten itibaren geçerli
olmak üzere uygunsuzluğun niteliği, ürünün özelliği ve piyasadaki yaygınlığı değerlendirilerek
altı ayı geçmemek üzere süre verilir.
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b) Verilen süre sonunda uygunsuzluğun mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle giderile-
mediğinin kanıtlanması halinde altı ayı geçmemek üzere ek süre verilir.

c) Sürelerin takibi ile planının gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü il
müdürlüğü tarafından yapılır. Uygun hale getirildiği kanıtlanan ürünler il müdürlüğü tarafından
tutanakla kayıt altına alınır ve tekrar piyasaya arz edilebilir.

(4) Risk değerlendirmesi sonucu belirlenen ve iktisadi işletmeci tarafından yerine ge-
tirilecek düzeltici önlemler;

a) İlgili teknik düzenlemede belirtilen şekilde uygunsuzluğu ortadan kaldırmak da dahil
olmak üzere, ürünün uygun hale getirilmesini veya ürünün bir risk oluşturmamasını sağlamak,

b) Ürünün piyasada bulunmasını önlemek,
c) Ürünü derhal piyasadan çekmek veya geri çağırmak ve 14 üncü maddede belirtilen

şekilde kamuoyunu riske karşı uyarmak,
ç) Ürünün imhasına ilişkin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

ürünü imha etmek veya kullanılamaz hale getirmek,
d) Ürünün taşıyabileceği risklere ilişkin ürüne uygun, açık, kolayca anlaşılabilir Türkçe

uyarılar eklemek,
e) Ürünün piyasada bulunabilmesi için önkoşul koymak,
f) Ürüne ilişkin Türkçe uyarıların yayımlanması da dâhil olmak üzere, risk altındaki

tüketicileri 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde, derhal ve uygun bir biçimde
uyarmak,

faaliyetlerini içerebilir. Ancak (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen düzeltici önlemler,
ürünün yalnızca belirli koşullarda veya yalnızca belirli tüketicilere yönelik bir risk taşıyacağı
durumlarda alınır.

(5) Ürüne ilişkin uygunsuzluğun sadece uygunluk işaretinin veya teknik düzenlemenin
gerektirdiği teknik dosyanın, etiket ve talimatların bulunmamasından, eksik veya yetersiz ol-
masından ya da yanlış kullanılmasından kaynaklandığının tespit edildiği durumlarda, uygun-
suzluğun giderilmesi birinci ve ikinci fıkralardaki usullere göre il müdürlüğünce ilgili iktisadi
işletmeciye tebliğ edilir ve üçüncü fıkra hükümlerine göre düzeltici önlem planı sunması talep
edilir. Verilen süre içinde düzeltici önlem planının sunulmaması veya düzeltici önlem planının
sunulmasını takiben il müdürlüğünce verilen süre sonunda uygunsuzluğun giderilmediğinin
tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun devam ettiği kabul edilir. Bu durumda, dördüncü
fıkrada belirlenen ve uygun ve gerekli görülen önlemleri içeren karar il müdürlüğünce iktisadi
işletmeciye tebliğ edilir. Alınan önlemler kapsamında uygunsuzluğun giderilmesine ilişkin sü-
reç üçüncü fıkra hükümleri kapsamında yürütülür.

(6) Ürünün risk değerlendirme komisyonu tarafından ciddi risk taşıdığının tespit edil-
mesi ve ciddi riski ortadan kaldıracak başka bir yöntemin bulunmaması halinde, il müdürlüğü
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.

(7) Ürüne ilişkin imha veya kullanılamaz hale getirme kararı alınması durumunda bu
karar, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak iktisadi işletmecinin belirleyeceği yerde ve
yöntemle denetim personeli gözetiminde ya da il müdürlüğünün önceden onay verdiği şekilde
uygulanır. İl müdürlüğünce, ürün miktarını, yapılan işlemleri, yer, tarih ve tarafların ad ve so-
yadlarını içeren imha tutanağı düzenlenir. İmha tutanağı taraflarca imzalanır ve tutanağın bir
nüshası ilgili iktisadi işletmeciye bırakılır.

İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hükümler
MADDE 12- (1) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında almaması

veya aldığı önlemlerin eksik veya yetersiz olması ya da iktisadi işletmecinin tespit edilememesi
halinde il müdürlüğü;
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a) Ürünün piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, pi-
yasadan çekilmesi, geri çağrılması, reklam ve teşhirinin durdurulması,

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

c) Ürünün taşıdığı riskler hakkında tüketicilerin uyarılması,
ç) Ürünlerin uygun koşullarda imhası veya kullanılamaz hale getirilmesi,
önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alır.
(2) Önlemleri belirlenen şekil ve sürede yerine getirmeyen ilgili iktisadi işletmeci, ön-

lemlerin il müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılacak masrafları karşılar. Mas-
raflar genel hükümlere göre rücu edilir.

(3) İktisadi işletmeciye yönelik Kanunda yer alan idari para cezaları, etkili, orantılı ve
caydırıcı olacak şekilde il müdürlüğünce uygulanır.

Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması
MADDE 13- (1) İl müdürlüğü, bir ürünün ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulun-

ması halinde, ürünün kontrolü yapılıncaya kadar piyasaya arzının ve piyasada bulundurulma-
sının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı iktisadi işletmeciye derhal tebliğ
eder. Üründen kaynaklanabilecek muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla iktisadi işletmeci,
dağıtıcıları durumdan haberdar eder ve risk altındaki grupları bilgilendirir.

(2) İl müdürlüğü, iktisadi işletmeciye birinci fıkradaki önlemleri almasını tebliğ etme-
sini müteakip ivedi olarak incelemeye başlar.

(3) İktisadi işletmeci il müdürlüğünün talebi üzerine;
a) İlgili teknik düzenleme kapsamında, ürünün uygunluk değerlendirmesinin yapılması

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

b) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,
c) Tasarım, üretim ve dağıtıma ilişkin detaylı bilgileri,
ç) İl müdürlüğünce gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeleri,
iletir.
(4) Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici durdurulmasına iliş-

kin süre dört günden fazla olamaz. Ancak, ürünün test edilmesi, gerekli değerlendirme ve kont-
rollerinin yapılması veya üçüncü fıkrada belirtilen bilgilerin sunulması için teknik gerekçelerle
daha fazla süreye ihtiyaç duyulması halinde bu süre uzatılabilir.

(5) Kontrol sonucunda güvenli olduğu anlaşılan ürünler hakkındaki geçici durdurma
kararı kendiliğinden kalkar. Güvenli olmayan ürünler hakkında alınan ürünün piyasaya arzının
ve piyasada bulundurulmasının geçici durdurulması kararı idari yaptırım kararı alınıncaya kadar
geçerlidir.

Risk taşıyan ürünlere ilişkin duyuru
MADDE 14- (1) İktisadi işletmeci risk taşıyan ürünlerle ilgili olarak il müdürlüğünün

kararı üzerine veya kendiliğinden gerekli önlemleri alır, bu riskler ve önlemler hakkındaki bil-
gileri etkili şekilde duyurur. Yapılan duyuru veya duyuru şekli il müdürlüğünce uygun bulun-
maz veya yetersiz görülürse duyurunun;

a) Risk altındaki kişilerin doğrudan bilgilendirilmesi,
b) İktisadi işletmecinin internet sitesinin bulunması durumunda en az bir yıl süreyle in-

ternet sitesinin ana sayfasında kolaylıkla görülebilecek şekilde duyurulması,
c) Risk altındaki kişiler dikkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde yayın yapan bir

televizyon kanalında 07.00-22.00 saatleri arasında 30 saniyeden az olmamak üzere yazılı ve
sesli şekilde yayımlanması,

ç) Risk altındaki kişiler dikkate alınarak, ulusal veya yerel düzeyde dağıtımı yapılan
bir gazetede, sayfanın dörtte birinde, Basın İlan Kurumu aracılığıyla bir gün ilan edilmesi,

yöntemlerinden biri veya birkaçı ile yapılması sağlanır.
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(2) Duyuru, asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Ürünü tanıtacak marka, model, tür, seri numarası ve ürünü net şekilde tanıtan diğer

ayırt edici özellikler.
b) Sorumlu iktisadi işletmecinin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
c) Ürünün görseli.
ç) Uygunsuzluğun ve riskin açık ve anlaşılır tarifi.
d) Alınan önlem.
e) Riskten sakınılması veya riskin giderilmesi için önerilen yöntemler.
(3) İl müdürlüğü, üründe tespit edilen riske göre duyurunun şekli, zamanı, süresi ve

duyurunun yapılacağı televizyon ve gazetelere ilişkin ek hususlar belirleyebilir.
(4) İl müdürlüğü, duyurunun gerekli şartları taşımadığını değerlendirirse duyurunun

daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini talep edebilir.
(5) Dağıtıcılar, ürüne ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendilerine iletilen bilgileri,

varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve duyuruyu kolaylıkla görülebilecek
veya ulaşılabilecek yerlere koymak zorundadır.

Ürünün geri çağrılması
MADDE 15- (1) Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kal-

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

(2) İktisadi işletmeci geri çağırma önlemini, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen bilgilere ek olarak ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları ile
sunulan teklif ve seçenekleri içerecek şekilde duyurur.

(3) İktisadi işletmeci ürünü teslim edenlere 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, ürünün zamanında, kolaylıkla ve ek bir maliyet oluş-
turmayacak şekilde teslim edilebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zorundadır.

Gönüllü önlem
MADDE 16- (1) İktisadi işletmeci piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu bir

yapı malzemesinin 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 tüketicilerin uyarılması da dâhil olmak üzere gerekli tedbirlerin tamamını kapsar.

(3) Gönüllü önlem faaliyetinde bulunacak iktisadi işletmeci bu faaliyete dair tüm bilgi
ve belgelerle faaliyeti tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süreyi de belirterek il müdürlüğüne
başvurur.

(4) İl müdürlüğü gönüllü önlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için iktisadi işlet-
mecinin talebi, ürünün taşıdığı risk ve piyasa yaygınlığı gibi hususları değerlendirerek altı ayı
geçmemek üzere süre verir. Mücbir sebeplerin varlığının kanıtlandığı durumlarda altı ayı geç-
memek üzere ek süre verilir.

(5) İl müdürlüğü gönüllü önlem faaliyeti başlatılmasına karar verilen ürün hakkında
diğer il müdürlüklerini ve Genel Müdürlüğü ivedilikle bilgilendirir.

(6) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında uygunsuzluğu giderilen ürünler, il müdürlü-
ğünün değerlendirmesine sunulmadan piyasaya arz edilemez veya piyasada bulundurulamaz.
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İl müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, gönüllü önlem faaliyetine tabi tutulan ürünün test veya
muayene işlemlerini yapabilme yeterliğine sahip tarafsız bir kuruluş tarafından test veya mua-
yenesinin yapılmasını isteyebilir.

(7) İl müdürlüğü, gönüllü önlem faaliyetine konu ürünlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça
oluşturulan güvensiz ürünlerin duyurulmasına ilişkin bilgi sisteminde yayınlar.

(8) Gönüllü önlem faaliyeti kapsamında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve uygun-
suzluğu tamamen giderdiği değerlendirilen iktisadi işletmeci için Kanunda düzenlenen idari
yaptırımlar uygulanmaz.

İmalatçının yükümlülüklerinin diğer iktisadi işletmecilere uygulandığı durumlar
MADDE 17- (1) İthalatçı veya dağıtıcı, ürünü kendi isim veya ticari markası altında

piyasaya arz etmesi, piyasada bulundurması; ürünü teknik düzenlemesine veya Genel Ürün
Güvenliği Yönetmeliğine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi halinde imalatçı olarak
kabul edilir.

(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.

İzlenebilirlik
MADDE 18- (1) İktisadi işletmeci, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir

sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticaret unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün ta-
kibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz ettiği
veya piyasada bulundurmaya başladığı tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder
ve bu süre içerisinde talep edilmesi halinde Bakanlığa sunar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükler; bir ürünü elektronik ortamda piyasaya arz
eden veya bulunduran, başkasına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret
ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet sağla-
yıcıları için de geçerlidir.

(3) İzlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla imalatçı veya ithalatçı, ürünlerin üzerinde,
ürünün boyut ve doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda ürünün ambalajında, parselinde,
kolisinde veya ürüne eşlik eden bir belgede seri, model, parti numarası, lot veya ürünün ayırt
edilmesini sağlayacak bilgilere yer verir.

(4) Düzeltici önlem alınması gereken durumlarda kullanılmak üzere iktisadi işletmeci;
parti, seri veya lot bazında ürünün dağıtımını yaptığı diğer iktisadi işletmecilere ve dağıtımı
yapılan ürün miktarına ilişkin bilgilerin kaydını tutar ve Bakanlığın talebi halinde bu kayıtları
sunar.

İşbirliği
MADDE 19- (1) İktisadi işletmeci, piyasaya arz ettiği veya piyasada bulundurduğu

ürünlerin taşıdığı risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması amacıyla yürüttüğü faaliyet-
lerde, Bakanlıkla işbirliği yapar.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, kendi hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda piyasaya arz
edilen veya piyasada bulundurulan bir ürünün taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması ya da bu
mümkün değil ise azaltılması amacıyla yürütülen bir işlemin kolaylaştırılması için Bakanlıkla
işbirliği yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetimle Görevli Personelin Eğitimi, Görevlendirilmesi,

Görev, Yetki ve Yükümlülükleri
Denetim personelinin eğitimi
MADDE 20- (1) Denetim personelinin eğitimi; Bakanlığın ihtiyaç durumu ile perso-

nelin eğitim durumu, denetimde uzmanlaşma ve benzeri hususlar dikkate alınmak suretiyle
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Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yapılır. Eğitim konuları ve eğitime ilişkin hu-
suslar, Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Eğitim programlarında uzaktan eğitim yöntemin-
den de yararlanılabilir.

(2) Denetim personeli eğitimini tamamlayanlara Genel Müdürlük tarafından denetim
personeli kimlik kartı verilir.

Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aranacak şartlar
MADDE 21- (1) Denetim personeli eğitimine katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 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) Üniversitelerin mimarlık veya mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarından mezun olmak.

ç) Tam zamanlı olarak yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu
hizmet birimlerinde veya ilgili teknik düzenlemeleri hazırlayan birimlerde çalışıyor olmak.

(2) 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.

(3) Denetim personeli eğitimine katılma başvuruları Genel Müdürlük tarafından ince-
lenir. İnceleme sonucuna göre denetim personeli eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar eği-
time çağrılır.

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

Görevle ilişik kesme, siciller ve ceza
MADDE 22- (1) Yapılacak yıllık performans değerlendirmesi sonucunda mevcut de-

netim personeli kimlik kartlarının iptal edilmesi hakkı Genel Müdürlüğe aittir.
(2) Herhangi bir sebeple piyasa gözetimi ve denetimi hizmet birimi ile ilişkisi kesilmiş

veya denetim personeli niteliğini kaybetmiş olanların denetim personeli kimlik kartları, Genel
Müdürlüğe iletilmek üzere faaliyetin yürütüldüğü yetkili makama teslim edilir.

Denetim personelinin görev, yetki ve yükümlülükleri
MADDE 23- (1) Denetim personelinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Öncelikli olarak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapı malzemeleri alanında piyasa

gözetimi ve denetimi 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 bilgiyi ve veriyi denetim işleminin sonuçlanmasını beklemeksizin Yapı Malzemeleri
Denetim Sistemine kaydetmek.

ç) Test ve muayeneye tabi tutulacak yapı malzemelerinden numune almak, numunenin
test ve muayenesinin yapılmasını sağlamak.

d) Yürüttüğü denetim görevi çerçevesinde gerekli gördüğü dosya ve belgeleri denetim
yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, onaylanmış örneklerini almak; fabrika,
mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, şantiye mahalli, depo, antrepo ve ambar gibi yerler
ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, bu yerleri görüntülemek,
üretim, stok ve satış bilgilerini almak, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü
yardım ve bilgi talep etmek.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                                 28 Ekim 2022 – Sayı : 31997



e) İktisadi işletmecinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda,
güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak.

f) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında işin niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda,
Bakanlık veya valilik onayıyla, refakat etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından uzman
kişilerin davet edilmesini sağlamak ve bilimsel ve teknik görüş ve önerilerinden yararlanmak.

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

ğ) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-
tiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları Genel Müdürlüğe veya il müdürlü-
ğüne sunmak.

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

(2) Denetim personelinin yükümlülükleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük tarafından verilen denetim personeli kimlik kartını, iktisadi işlet-

meciye ibraz ederek denetime başlamak.
b) Denetlediği iktisadi işletmecinin yönetim ve yürütme işlerine karışmamak.
c) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız

yürütmek.
ç) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği bilgi ve belgelere ilişkin olarak giz-

lilik ilkesine riayet etmek.
ALTINCI BÖLÜM

Önlemler ve İdari Yaptırımların Uygulanmasında Yetki
İdari para cezalarının uygulanması
MADDE 24- (1) İdari para cezası kararları;
a) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması halinde Genel Müdür ta-

rafından,
b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli

ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde il müdürü tarafından,
verilir.
(2) İktisadi işletmecinin yerleşik olmadığı bir ilde denetim yapılarak uygunsuzluk tespit

edilmesi durumunda savunma, denetimi gerçekleştiren il müdürlüğü tarafından istenir ve de-
ğerlendirilir. Değerlendirme sonucu idari para cezası uygulanmasına karar verilirse ceza, ikti-
sadi işletmecinin yerleşik bulunduğu il müdürlüğü tarafından uygulanır.

(3) Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında uygulanacak idari para ce-
zası kararı, aracı hizmet sağlayıcının veya medya hizmet sağlayıcının merkezinin bulunduğu
yerdeki il müdürü tarafından verilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafından ihlal edilmesi duru-
munda, iktisadi işletmecilere yönelik Kanunda yer alan idari para cezaları, etkili, orantılı ve
caydırıcı olacak şekilde uygulanır.

İdari önlemlerin uygulanması
MADDE 25- (1) İdari önlem kararları;
a) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılması halinde Genel Müdür ta-

rafından,
b) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli

ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması halinde il müdürü tarafından,
verilir.
(2) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında almaması veya aldığı

önlemlerin eksik veya yetersiz olması ya da iktisadi işletmecinin tespit edilememesi halinde;
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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-
cı ile gerekli tedbirlerin alınması,

c) Ürünün taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcıların uyarılması,
ç) Ürünlerin uygun koşullarda bertaraf veya işlevsiz hale getirilmesi,
önlemlerinden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine riayet ederek alınır.
Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak durdurulması

kararı
MADDE 26- (1) Ürünün piyasaya arzının ve piyasada bulundurulmasının geçici olarak

durdurulması kararı;
a) Denetimin sadece il müdürlüğü personeli tarafından veya Genel Müdürlük personeli

ile il müdürlüğü personelinin birlikte katılımıyla yapılması durumunda il müdürü tarafından,
b) Denetimin Genel Müdürlük personeli tarafından yapılmış olması durumunda Genel

Müdür tarafından,
verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirimlere ilişkin hükümler
MADDE 27- (1) Bir yapı malzemesine ilişkin tespit edilen uygunsuzluğun ülke çapında

olmadığı değerlendirildiğinde Bakanlık, sorumluluk alanındaki ilgili teknik düzenlemelerin
hükümleri çerçevesinde hareket eder.

Bilgilerin gizliliği
MADDE 28- (1) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti sırasında Genel Müdürlük veya

il müdürlüklerince yapılan yazışmalar, ihbar ve şikayetler ile denetimlerde temin edilen ve
ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler gizli tutulur. Ancak,
mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde yapılan duyurular bu kapsamda
sayılmaz.

Tebligat
MADDE 29- (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.
Yetki
MADDE 30- (1) Bakanlık, ürün güvenliğine ilişkin temel gereklerin sağlanması bakı-

mından, diğer yetkili kuruluşların sorumluluğuna giren ürünler hariç olmak üzere, yapı mal-
zemelerinin denetimine yönelik gerekli önlemleri almaya, bunları uygulamaya ve yapı malze-
melerinin piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmeye yetkilidir.

Geçerliliğini yitiren denetim personeli kimlik kartları
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce düzenlenmiş olan de-

netim personeli kimlik kartları yenileninceye kadar geçerliliğini korur.
Yürürlük
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET
KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/12/2005 tarihli ve 26022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Sa-
vunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Me-
murlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin adı “Millî Savunma Ba-
kanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet ge-

rekleri ve personel planlaması esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda
yer alan kurumlarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda
657 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan personeli kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha alt düzeyde olan

kadroları,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
d) Engelli personel: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve

sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu mevzuat hü-
kümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyen personeli,

e) Fiili kadro: Her yıl Cumhurbaşkanlığınca onaylanan ve kurumun çalıştırabileceği
azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

f) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci mad-
desinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak gö-
revde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara ata-
nacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde he-
saplanan süreleri,

h) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Kadro: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların bünye-

sinde 657 sayılı Kanuna tabi görev yapanların sayısını, niteliklerini ve görevlerini gösteren çi-
zelgeyi,

i) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardan her
birini,
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j) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma
Bakanlığı merkez ve taşra ile yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üni-
versitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

k) Unvan değişikliği sınavı: 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara, en az
ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görev-
lere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından daha üst düzeyde olan
kadroları,

ifade eder.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Müdür,
b) Teknik hizmetler grubu;
1) Başmühendis,
c) Araştırma, planlama ve eğitim hizmetleri grubu;
1) Uzman,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, güvenlik görevlisi, memur,

muhasebeci, mal saymanı, mal sorumlusu, arşiv memuru, hesap sorumlusu, kasiyer, mutemet,
müze araştırmacısı, redaktör, santral operatörü/memuru, sekreter, şoför, veznedar, ambar me-
muru,

d) Destek hizmetleri grubu;
1) Çarkçı, çocuk bakım görevlisi, gemi adamı, iş makineleri operatörü, mehteran, terzi,

aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, boyacı/badanacı, çocuk bakıcısı, garson, hademe, hasta bakıcı,
hizmetli, kaloriferci, karocu, kuaför, kunduracı, kuru temizlemeci, manikürcü, masör,
pastacı/tatlıcı, resepsiyon görevlisi/resepsiyoncu, teknisyen yardımcısı, ütücü/kolacı.

Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Arkeolog, avukat, bilgisayar programcısı, biyolog, çocuk eğitim uzmanı, çocuk ge-

lişim uzmanı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, fizikçi,
fizyoterapist, fotoğrafçı, grafiker, hemşire, imam/gassal, istatistikçi, kameraman, kaptan, kar-
tograf, kimyager, kütüphaneci, laborant, matbaacı, marangoz, matematikçi, mimar, mühendis,
mütercim, müzisyen, odyolog/odyometrist, öğretmen, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknis-
yeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analisti, sosyal hizmet uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog,
tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner hekim.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 7- 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle ya-

pılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Müdür ve uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu

olmak.
b) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak.
c) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim me-

zunu olmak.
Birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:
a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin

4 yılını uzman unvanında geçirmiş olmak.
b) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 5 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin

3 yılını idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.
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c) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 5 yıl mühendis olarak çalışmış ol-
mak.

ç) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet sü-
resi bulunmak, bu hizmetin 2 yılını destek hizmetleri grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş
olmak.

Engelli personel için birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet
süreleri de aranır:

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 3 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin
2 yılını idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş olmak.

b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için en az 3 yıl mühendis olarak çalışmış ol-
mak.

c) İdari hizmetler grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 3 yıl hizmet sü-
resi bulunmak, bu hizmetin 2 yılını destek hizmetleri grubunda yer alan unvanlarda geçirmiş
olmak.

Sayman kadrolarına atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.
b) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İş-

letmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde muhasebe yetkilisi olarak atanacaklar için eğitim
süresi hariç öngörülen şartları taşımak.

c) En az beş yıl hizmeti bulunmak.
Arkeolog, arşivci, avukat, biyolog, coğrafyacı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, diş tabibi,

diyetisyen, eczacı, fizikçi, fizyoterapist, hukuk müşaviri, istatistikçi, sistem analisti, kaptan,
kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, mütercim, odyolog, psikolog, sosyolog,
sosyal çalışmacı, tercüman ve veteriner hekim olarak görev yapan personelin müdür kadrosuna
görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarında, uzman olarak çalışmış olma şartı aranmaz.
Ancak, müdür kadrosu için aranılan uzmanlık görev süresi kadar bu fıkrada sayılan unvanlarda
çalışmış olma şartı aranır.

5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atama-
larda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekir.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atana-
cak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları
ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler
ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 9- İhtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun

bulunması halinde;
a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılması gereken kadrolar

kurumlar tarafından Bakan onayı alınmak üzere Bakanlığa gönderilir, onayı müteakip kurum-
lara bildirilir. Bu kadrolar kurumlarca yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce personele duyu-
rulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri
taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlardan sadece biri için duyuruda belir-
tilen şekilde başvuruda bulunabilir.

b) Yapılacak duyuru üzerine karargâh, birlik ve kurum amirliklerince belirtilen şartları
taşıyanların ilan edilen farklı unvanlardan sadece bir tanesini belirten dilekçesi alınarak, varsa
nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte son başvuru tarihinden itibaren on iş günü
içinde Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğüne, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komu-
tanlıklarında Personel Başkanlıklarına, Millî Savunma Üniversitesinde Personel Daire Baş-
kanlığına, Harita Genel Müdürlüğünde ise personel işlerinden sorumlu birime gönderilir.
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c) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

ç) Bakanlıkta ve Harita Genel Müdürlüğünde Personel Genel Müdürlüğünce, Genel-
kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Personel Başkanlıklarınca, Millî Savunma
Üniversitesinde Personel Daire Başkanlığınca yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları
taşıyanlar tespit edilir. Müteakiben tespit edilen bu listeler sınavı icra edecek Personel Genel
Müdürlüğüne gönderilir. Sınava girme hakkı olanların listesi sınav ve kurum bazında hazırla-
narak Bakanlık resmi internet ve intranet sitesinde ilan edilir.

Kurumların ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolarına her
kurumun sadece kendi personeli başvurabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 13- Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı

olmaları gerekir.
Yazılı sınava ilişkin konu başlıkları duyuruda belirtilir.
Yazılı sınav Personel Genel Müdürlüğünce yapılabileceği gibi, Millî Savunma Üniver-

sitesine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına veya
yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan
alanlar başarılı sayılırlar.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sı-
nav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava
alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesi adayları (a) bendi için elli

puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her bir üyenin adaya yüz tam puan üzerinden toplamda
kaç puan verdiği hesaplanır. En son bütün üyelerin yüz tam puan üzerinden vermiş oldukları
bu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sı-
navda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13/A- Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğrenim düzeyin-

de mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu
Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonun-
daki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü
sınavda başarılı olmaları gerekir.

Unvan değişikliği sınavları, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin ni-
teliğine ilişkin konularda yazılı ve sözlü olarak Bakanlık tarafından yaptırılır ve bu sınavlara
katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre
hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurumun
kendi personeli başvurabilir.
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Unvan değişikliği yazılı sınavında yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı
sayılır.

Yazılı sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav
kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sı-
nav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır.

Yapılan yazılı sınavda, istenilen başarı puanından az olmamak kaydıyla, en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava
alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

Sözlü sınavda ilgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak değerlendirilir. Sınav kurulunun her bir üyesi adayları (a) bendi için elli

puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Her bir üyenin adaya yüz tam puan üzerinden toplamda
kaç puan verdiği hesaplanır. En son bütün üyelerin yüz tam puan üzerinden vermiş oldukları
bu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sı-
navda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 14- Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme

veya unvan değişikliği işlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir.
Sınav kurulu;
a) Sadece Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına yönelik yapılacak görevde

yükselme ve unvan değişikliği sınavı için Personel Genel Müdürünün bağlı olduğu Bakan Yar-
dımcısı onayıyla; içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği ve Personel Genel Mü-
dürlüğü ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden en az birer üyeden olmak üzere,

b) Kurumlardan birinin veya birden fazlasının kadrolarına yönelik yapılacak görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavı için ise Personel Genel Müdürünün bağlı olduğu Bakan
Yardımcısı onayıyla; içlerinden birinin başkan olarak görevlendirileceği Bakanlıktan üç, sınavı
yapılacak ilgili kurumlardan iki üye olmak üzere,

toplam beş kişiden oluşur.
Gerekli görülmesi durumunda aynı şekil ve usulle yedek üyeler belirlenir.
Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına

alınacak personelden, lisansüstü hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük
seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sına-
vına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması
ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Kurulun sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür. Ancak müşterek

sınav kurulu teşkil edilmesi halinde listelerin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesine ka-
dar geçen sürecin sekretarya hizmetlerini ilgili kurumun personel birimleri yürütür.”
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MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar
atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlık resmi internet ve intranet
sitesinde ilan edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlen-
miştir.

“Madde 17- Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilirler. Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların
tespitine ilişkin itirazlar, listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde, görevde yükselme ve/ve-
ya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından
itibaren beş iş günü içinde dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazların evrak kaydına girme-
sinden itibaren; sınav kurulu, görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacak-
ların tespitine ilişkin itirazları en geç üç iş günü içinde, görevde yükselme ve/veya unvan de-
ğişikliği yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazları ise sınavı yapan kurumla görüşerek en geç
yirmi gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Sözlü sınav sonuçlarına yapılan
itirazlar ise sonuçların açıklanmasından itibaren en geç yedi gün içinde sekretarya hizmetinden
sorumlu birime yapılır. İtiraz, sorumlu sınav kurulu tarafından değerlendirilir ve sonuç itirazın
yapıldığı tarihi takip eden en geç on iş günü içinde ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “kurumca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bakanlık tarafından, kurumun talebi ile tercih alınması durumunda ise başarı sırala-
ması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre ataması yapılır.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ku-
rum” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“aynı veya daha alt hizmet sınıfında olmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 22/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütler derhal Bakanlı-

ğın ilgili birimlerine bildirilir. Bakanlık bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d)

bentlerinde sayılan ve 12/11/2014 tarihli ve 29173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet
Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik ile idari hizmetler grubundan destek hizmetleri grubuna geçirilen unvanlı
kadrolarda çalışanların bu kadroda 12/11/2014 tarihine kadar geçirdikleri süreler, 7 nci mad-
denin uygulanması açısından idari hizmetler grubunda geçmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddede yer
alan unvanlı kadrolarda görevli olan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin
hakları saklıdır.”

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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İzmir Tınaztepe Üniversitesinden:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci mad-

desinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) İdari Direktör: Merkezin İdari Direktörünü,

d) Merkez (Hastane): İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıbbi Direktör (Başhekim Yardımcısı): Merkezin Tıbbi Direktörünü,

ğ) Üniversite: İzmir Tınaztepe Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin faaliyet gösterdiği ilgili alanlarda eğitim ve öğretim hizmetleri ver-

mek.
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b) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini

sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Öğrencilerin eğitim ve uygulama ihtiyaçlarının, akademik personelin araştırma ge-

reklerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamak.

ç) Diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

d) Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, et-

kin ve verimli bir şekilde koordinasyonunu sağlamak üzere Üniversite bünyesindeki fakülte,

enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki

diğer kurumlarla iş birliği yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, ulaşılabilir, hasta haklarına

saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda. 5 inci maddede belirtilen amaçların gerçekleş-

tirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak ve bununla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplumun ağız ve diş sağlığı için teşhis ve tedavi hizmeti vermek, ağız ve diş sağlığı

konusunda, bilinçlendirilmesine öncelik veren projeler geliştirmek, sağlık politikalarına katkıda

bulunmak.

c) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu, özel sektör kurum ve

kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık alanında ulusal ve uluslararası kurumların iş birliğinde hizmet içi kurslar, eği-

tim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sun-

mak ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde katılımcılara sertifika düzenlemek.

d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olmak

üzere, Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

e) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi

hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı anabilim dallarında ağız ve diş sağlığı ile ilgili diğer

alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, ba-

ğış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet

birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işlet-

mek ya da bu konuda hizmet satın almak.

f) Üniversite öğrencilerinin, sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve Merkez projelerinde

etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

g) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve

diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık uygulama ve araştırma faaliyet-

lerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve se-

minerler düzenlemek.

ğ) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap,

dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında

programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.
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h) Mütevelli Heyetinin, Rektör ve Merkez yönetim organlarının Merkezin amaçları

doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Fakültede devamlı statüde görev yapan diş hekimi

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür (Başhekim), yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce

aynı usulle değiştirilebilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütür ve temsil eder.

Yılda en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

Yılda en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlar. Yılda

en az dört defa olmak üzere Dekana rapor sunar.

ç) Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit

eder ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim

Kuruluna sunar.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlar.

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağ-

lar.

f) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yü-

rütür.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar

ve Yönetim Kuruluna sunar.

ğ) Fakülteye bağlı Enfeksiyon Kontrol Komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağ-

lar.

h) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

ı) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu Dekan, dekan yardımcıları, Müdür (Başhekim) ve

Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rek-

tör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev

süreleri üç yıldır.
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(2) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür (Başhekim) başkanlık eder.

Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin,

ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını

yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri de-

ğerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için öne-

rilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri,

laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu

birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş ha-

zırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

f) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli

kararları almak ve her yılsonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için

tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

g) Müdür (Başhekim)’ün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendi-

rerek karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Danışma Kurulu oluş-

turulabilir.

(2) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), Tıbbi ve İdari Direk-

tör, anabilim dalı başkanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlileri

arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir temsilci ve Müdür (Başhekim)’ün daveti ha-

linde Diş Hekimleri Odası temsilcisi olmak üzere en fazla 10 üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, bir yıl için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden

görevlendirilebilir.
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(4) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla top-

lanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin

amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş

ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde

karar alınmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur.

(6) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(7) Danışma Kurulunun raportörlüğünü fakülte sekreteri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller

Tıbbi Direktör

MADDE 13- (1) Tıbbi Direktör, Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim ele-

manları arasından Dekanın ve Müdür (Başhekim)’ün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık

bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi

Direktör gerektiğinde Dekanın ve Müdür (Başhekim)’ün teklifi üzerine, Rektörün onayı ile bir

yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Direktöre görevi başında olmadığı zaman

Merkez bünyesinde kendisinin belirleyeceği bir hekim vekalet eder.

Tıbbi Direktörün görevleri

MADDE 14- (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygula-

maya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-

yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi

hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının

karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli

geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

İdari Direktör

MADDE 15- (1) İdari Direktör; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından, Dekanın

ve Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık bir süre için görevlendirilir.

Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör, gerektiğinde De-

kanın ve Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine, Rektörün onayı ile iki yıllık süre dolmadan da

görevinden alınabilir. İdari Direktör görevi başında olmadığı zaman Merkez bünyesinde ken-

disinin belirleyeceği bir idari personel vekâlet eder.
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İdari Direktörün görevleri

MADDE 16- (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve merkeze bağlı kısa orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesini

sağlamak.

b) Merkezin klinik, ameliyathane, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv,

teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin

amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli ve uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalış-

masını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti

ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim

alt yapı imkânlarını oluşturmak.

c) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Merkez personelinin yönetim,

Koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri

belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile

cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım

ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koor-

dinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

e) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hüküm-

leri çerçevesinde giriş ve çıkış, yıl sonu devir ve kayıttan düşüm işlemlerinin yapılması ile ku-

rulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın

alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hüküm-

leri ve Senato kararları uygulanır.

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 18- (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik

veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler

açısından Müdür (Başhekim), Tıbbi Direktör ve İdari Direktöre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlan-

ması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler

oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Deği-

şikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet
alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve

Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ODTÜ İKLİM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sür-

dürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İklim değişikliğinin yol açacağı problemlere yönelik uyum ve çözüm önerileri ge-

liştirmek.
b) Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine destek olmak.
c) Sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikaları geliştirmek ve uygulanmasında rol al-

mak.
ç) İklim değişikliği ve yarattığı sonuçlar sera gazı emisyonları ve hava kirliliğinin

azaltılması konularında bilimsel araştırma ve uygulamalar yürütmek.
d) Toplumun ve altyapıların değişen çevre koşullarına uyum sağlaması konusunda pro-

jeler üretmek.
e) İklim değişikliği ve etkileri konusunda toplumsal farkındalık yaratmak.
f) Gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirilmesine

bilimsel katkı vermek.
g) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve yürütülen araştırma faaliyetlerini

desteklemek.
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ğ) Uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirmek.
h) İklim değişikliği uyum ve çözümü için gerekli bilim, teknoloji araştırma, geliştirme

için gerekli fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim ve danışmanlık desteği vermek.
ı) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversite, kamu ve

özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, akademik organizasyonlara

dahil olmak, bilimsel toplantılar ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
c) Üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanmasına, yurt dışındaki

üniversiteler ile ortak programlar geliştirilmesi ve yürütülmesine destek vermek.
ç) Araştırma yapan üniversite mensuplarına ve öğrencilerine fiziksel ve teknik altyapı

desteği vermek.
d) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim programları düzen-

lemek.
e) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumdaki ilgi ve farkındalığı artıracak

çalışmalar yapmak.
f) Kamu ve özel kuruluşlara araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapı, eğitim,

prototipleme ve danışmanlık hizmeti vermek.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygu-

lama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlen-
dirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Mü-
dür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet
altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin, Merkezin faaliyet alanla-

rıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen
dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan
Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye gö-
revlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sa-
yılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin

çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ku-

ruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.
ç) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli görülen hallerde ise daha sık toplanmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniver-

site öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili özel/kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Danışma Kurulunda en
fazla dokuz üye bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten
üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama

etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.
b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulun-

mak.
c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Alt çalışma birimleri
MADDE 14- (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması

ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri
kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel
tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürü-
tülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve
onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi
MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ FAALİYETLERİNDE ÇALIŞACAK

DENETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRİLMESİNDE ESAS

ALINAN TEMEL KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2011-6 )’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 16/3/2011 tarihli ve 27876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gö-

zetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde

Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2011-6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (2004-5)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 23/6/2004 tarihli ve 25501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Mal-

zemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2004-5)

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Aksaray İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 13118 

—— • —— 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13119 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 KISIM 11 KALEM KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup 

Komutanlığı ihtiyacı 2 kısım 11 kalem kişisel koruyucu donanım malzemesi Ofisimiz tip ticari 

şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine 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, 08.11.2022 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: BSMP792J72 
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140.000 ADET KARTON TELLİ DOSYA GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ihtiyacı 140.000 adet Karton Telli Dosya 

Gömleği ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari 

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

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

olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

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

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

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

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

zorunludur. 

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

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

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

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

3- Teklifler, 04/11/2022 Cuma Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

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

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

belirtilecektir. 

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

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

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

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürün belgeleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan firmaların iç teklif zarfları 

Komisyonumuzca belirlenecek farklı bir tarihte açılacaktır. 

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

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

istisna kapsamındadır. 

    13141/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 28 Ekim 2022 – Sayı : 31997 

 

8 KISIM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Eczacılık Fakültesi ihtiyacı 

8 Kısım Laboratuvar Cihazı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine ve malzeme listesine 

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 (malzeme listesine göre) 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, malzeme listesi 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, 03.11.2022 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 şartnamelerine ve 

malzeme listesine uygunluğunun ihtiyaç sahibi kuruluşça belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 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- İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 

kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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 Takip No: BSAPBL1VJZ 
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1 ADET HELEZON BÜKME MAKİNASI 

(YATAY OTOMATİK FORM VERME PRESİ) ALIMI 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2022/1149631 

1-İdarenin  

a) Adı  : T.Ş.F.A.Ş.Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi  : Ayaş Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2-İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET HELEZON BÜKME MAKİNASI (YATAY 

OTOMATİK FORM VERME PRESİ) ALIMI               

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü  

c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 60 

(Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer : T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 07.11.2022 Pazartesi günü saat 14:00  

4-İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 

18.km.Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 250,00 TL. (Y.İkiyüzelli Türk lirası) bedel 

karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7-İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8-Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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ELEKTRO FİZYOLOJİ/EPS SİSTEMLERİ, ELEKTRO FİZYOLOJİ ÇALIŞMA 

SİSTEMİ (İNTRAKARDİYAK EPS) VE 12 KANAL RİTİM HOLTER  

CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden: 

Bu ihale, 21/02/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği 

Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. maddesine istinaden 

Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1- İdarenin Adı : Ankara Şehir Hastanesi - SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI  

a) Adresi : Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 03125526000- Dahili 771136-03125529978 

c) Elektronik posta adresi  : ankarash.ihale@saglik.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi  : https://ankarasehir.saglik.gov.tr/ 

2- İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 6428 sayılı Kanuna göre Açık İhale Usulü ile ihale 

edilen 2022 Yılı Çocuk Hastanesi Elektro 

Fizyoloji/EPS Sistemleri, Elektro Fizyoloji 

Çalışma Sistemi (İntrakardiyak Eps)  ve 12 Kanal 

Ritim Holter Cihazı İhalesi  

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ankara Şehir Hastanesi –Biyomedikal Dayanıklı 

Taşınır Deposu,  

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 (Doksan) 

takvim günü içerinde teslimat yapılmalıdır. 

  Teslimatlar, idarenin yazılı siparişleri (siparişler 

faks yoluyla tebliğ edilecektir. Gerektiğinde elden 

veya posta yoluyla yapılacaktır) doğrultusunda 

teknik şartnamedeki hususlar göz önünde 

bulundurularak, kısmi kabul şeklinde yapılacaktır. 

Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son 

teslim tarihinde Hastanenin yazılı talebini 

beklemeksizin teslimatı tamamlamak zorundadır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Şehir Hastanesi Konferans Salonu-

Üniversiteler Mahallesi 1604. Cadde No: 9 İdari 

Bina Kat:2 06800 ÇANKAYA/ANKARA  

b) Tarihi ve saati : 01/12/2022  Saat:11:00 
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4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7- İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 100,00-TL bedel ödeyerek almak  

zorundadır.  

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar  Ankara Şehir Hastanesi Satınalma İhale Birimi-  

Üniversiteler Mahallesi 1604.Cad. No: 9 İdari Bina Kat:1 06800  ÇANKAYA/ANKARA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

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

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

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

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi)  takvim 

günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
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GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR 

Balıkesir İli Bandırma Belediye Başkanlığından: 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1295 adada, 1/1000 ölçekli Bandırma 

Uygulama İmar Planında, blok nizam üç (3) kat, konut alanı içersinde kalan arsa vasıflı 

parsellerin meclis, encümen kararları ve ada içi düzenleme planına istinaden 307 no.lu 1.509,00 

m2 parsel 4.376.100,00-TL muhammen bedel üzerinden, 489 no.lu 25.76 m2 lik parsel 74.704,00-

TL muhammen bedel üzerinden, yol alanında kalan kısımlarını bedelsiz terk etmek şerhi ile 

toplamda 4.450.804,00-TL muhammen bedel üzerinden, 12.10.2022 tarih ve 954 sayılı encümen 

kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF 

(arttırma) usulü ihale blok olarak satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

133.524,12-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1295 ada, 1/1000 ölçekli Bandırma 

Uygulama İmar Planında, blok nizam üç (3) kat, konut alanı içersinde kalan arsa vasıflı 1.851,88 

m2 308 no.lu parsel,  5.370,452,00-TL muhammen bedel üzerinden, 12.10.2022 tarih ve 954 sayılı 

encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK 

TEKLİF (arttırma) usulü ihale satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

161.113,56-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 

Taşınmazların ilk ihaleleri 09/11/2022 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen 

salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin 

ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 16/11/2022 Çarşamba 

günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. 

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza 

sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak 

edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 

taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 

belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

İlan olunur. 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından: 
1- 8.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 255.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 

Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" kalan 
Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6234 Ada 3 Parsel sayılı 1.205,49 m² lik arsanın satılması işi, 

2- 9.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 285.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 
Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde, "Konut Alanında" kalan 
Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6315 Ada 1 Parsel sayılı 1.356,22 m² lik arsanın satılması işi, 

3- 11.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 345.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 
Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Ticaret Alanında" kalan 
Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6326 Ada 7 Parsel sayılı 1.524,21 m² lik arsanın satılması işi, 

4- 22.400.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 672.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 
Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" kalan 
Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6230 Ada 1 Parsel sayılı 3.194,92 m² lik arsanın satılması işi, 

5- 30.150.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 904.500,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli 
Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" kalan 
Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6248 Ada 10 Parsel sayılı 4.305,01 m² lik arsanın satılması işi, 

6- 34.000.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 1.020.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 
Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" 
kalan Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6302 Ada 3 Parsel sayılı 4.852,95 m² lik arsanın satılması işi, 

7- 116.500.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 3.495.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 
Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu dahilinde "Konut Alanında" 
kalan Kayapa/30 Ağustos Mahallesi 6313 Ada 5 Parsel sayılı 17.886,41 m² lik arsanın satılması işi 
2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleye 
konulmuştur. 

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 09.11.2022 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. 
Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp 
yapmamakta serbesttir.  

İhaleye iştirak edecek şahısların; 
a) İç Zarfa konulacak belgeler; 
1) Teklif Mektubu, 
b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 
1) İç Zarf, 
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 
4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
5) Nüfus Cüzdan örneği,  
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 
a) İç Zarfa konulacak belgeler; 
1) Teklif Mektubu, 
b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 
1) İç Zarf, 
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
3) 2022 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğuna dair belge,  
4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale 

günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. 
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur. 

www.nilufer.bel.tr 
    12793/1-1 
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ORGANİK ATIKLARDAN GÜBRE ÜRETMEK ÜZERE TESİS KURULMASI VE  

29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ AMACIYLA SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale İli Karabiga Belediye Başkanlığından: 

1-Karabiga Belediye Başkanlığına ait olan taşınmaz üzerinde,  2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ( Artırma ) ile  29 yıl süreyle Sınırlı 

Ayni Hak Tesisi ihale edilecektir. 

2-İhale dokümanı, Karabiga Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz 

olarak görülebilir. Ancak, İhaleye teklif verecekler Karabiga Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne 2.500,00 TL. ( İkibinbeşyüzTürkLirası ) doküman satış bedeli ödeyerek dokümanı 

(CD ortamında) satın almak zorundadır. 

3-İhale, 11.11.2022 Cuma günü saat 15:00 da Zeytinlik Mah. Nato Cad. No:1 Karabiga-

Biga/Çanakkale adresindeki Belediye Hizmet Binası Toplantı/Nikah Salonunda yapılacaktır. 

4-Tekliflerin sunulması: İhaleye katılacak olan İstekliler  ihale dokümanına göre  

hazırladıkları teklif zarflarını, 11.11.2022 Cuma günü saat 15:00’ a kadar Karabiga Belediye 

Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. İstekliler tarafından tahmin edilen 

bedelin altında olmamak şartıyla irtifak hakkı bedeli teklif edilecektir. 

5-İhale Konusu İşin Yeri ve Adı: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Ulucamii 

Mah., Belediyemiz mülkiyetindeki 263 Ada 13 parsel nolu taşınmaz üzerinde (29.154,51 m2   lik 

alan ), Organik Atıklardan Gübre Üretmek Üzere Tesis Kurulması ve 29 Yıl Süreyle İşletilmesi 

amacıyla Sınırlı Ayni Hak Tesisi yoluyla İrtifak hakkı ( üst hakkı ) verilecektir. İşletme süresi 

sonunda tesis bedelsiz olarak İdareye devredilecektir. 

6-Tahmin Edilen Bedel: 6.960.000,00 TL. ( AltımilyondokuzyüzaltmışbinTürkLirası ) - 

29 yıl süreli İrtifak hakkı bedeli. 

7-Geçici Teminat: Tahmin edilen bedelin % 3’ ü tutarında 208.800,00 TL. (İkiyüzsekizbin 

sekizyüzTürklirası) dir. 

8-İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında   

sunmaları gerekir: 

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

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

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

ile Tüzel Kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile birlikte Tüzel Kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu, 

c) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin Şartname ekindeki standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Kanuni İkametgah sahibi olmak; 

1) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi, 

2) Tüzel Kişiler İçin Tebligat Adresi, 

g) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret veya Sanayi Odasından, 

Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili 

makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

h) İsteklinin kuruluş ana sözleşmesinde belirtilen iş kolunda ilk ilan tarihinden önce, 

201501 Nace kodu [Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve 

potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile 

diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı] yer almalıdır. Buna ilişkin belge, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

i) İşyeri görme belgesi, 

j) İsteklinin, muhammen bedelin % 50’ sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren, Şartname ekindeki forma uygun, ihaleyi yapan İdare adına ve ihale ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenmiş banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Bu 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. 

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

tarafından İlanın 8.1. maddesinin ( a ), ( g ) ve ( i ) bentlerinde yer alan belge/belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. 

8.3. İlanın 8.1. maddesinin ( h) bendinde belirtilen belge/belgelerin İş Ortaklığı 

ortaklarının biri tarafından sunulması yeterlidir. 

8.4. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. 

8.5. İstekliler, sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. 

8.6. İstekliler, sayılan belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı 

idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler. 

9-İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun 

bedeli tespit edip etmemekte serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. 

İlan olunur. 13078/1-1 
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64 ADET İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan S.S. Gölhisar 15 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 
1. Etap 64 adet işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi  : Çeşme Mahallesi Eski Karakol Sok. No:8 
Gölhisar/BURDUR 

2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 64 adet işyeri yapım işi 
b) Yapılacağı yer : Gölhisar/BURDUR 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) :  97.000.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 2.910.000 TL 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı 
Salonu  Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 15/11/2022 - 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 Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 
bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 
bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 
diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 
işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. 
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D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 
işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 
şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 
tevsik eden belge 

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

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
K) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5-İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya S.S. 
Gölhisar 15  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Çeşme Mahallesi Eski Karakol 
Sok. No:8 Gölhisar/BURDUR adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

10-KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 
ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11-Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 12987/2-2 
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TAŞINMAZ ÜZERİNE YAP-İŞLET MODELİ İLE SOSYAL TESİS YAPIMI VE 

KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından: 

1- İHALE KONUSU: İstanbul İli, Tuzla İlçesi Aydıntepe Mahallesi Beydağı Caddesi 102 

Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) ve (j) 

fıkraları gereğince, 10 (On) yıl süreli işletme hakkı tesisi sureti ile yükleniciden işletme bedeli 

alınması karşılığında yap-işlet modeli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü arttırma sureti ile iş bu ihale şartnamesinin ekinde mevcut projeye uygun 

olarak “Sosyal Tesis” yapımı ve kiralanması işi ihalesidir. 

2- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: 

İhale 08.11.2022 Salı günü, saat 14:00’da, “Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi No: 

17 TUZLA / İSTANBUL” adresindeki Tuzla Belediye Binasındaki Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

3- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi aynı adresteki Tuzla 

Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.500,00-(İkibinbeşyüz)TL. bedel ödenerek 

alınabilecektir. 

4- PROJE VE ALTYAPI İŞLERİ: İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale şartnamesinde 

belirtilen hükümler doğrultusunda proje ve altyapı işleri tamamlanacaktır. 

5- TAHMİNİ BEDEL: Muhammen bedel, ihale konusu Sosyal Tesisin ilk yıl için işletme 

bedeli olan 16.800,00-(Onaltıbinsekizyüz) TL+KDV’dir. Ancak teklifler, aşağıda belirtilen 10 

(On) yıllık toplam işletme bedeli olan 621.600,00 – (Altıyüzyirmibirbinaltıyüz)TL+KDV 

üzerinden artırılarak verilecektir. 

6- GEÇİCİ TEMİNAT: Şartnamede belirtilen muhammen bedelin % 30’u olan 5.040,00-

(Beşbinkırk)TL’dir. 

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 

kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve teminatı yatırması gerekir. 

A. Yerleşim belgesi, (Tüzel kişiler için tüzel kişiye tebligat yapılmasına yarar yasal 

tebligat adresinin verilmesi yeterlidir.) 

B. Türkiye'de tebligat için Adres Beyanı (İhale ile ilgili tüm tebligatlar bu adrese 

yapılacaktır.) 

C. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan veya Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası'ndan alınacak belge, 

a. Tüzelkişi olarak katılacak istekliler için, tüzelkişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veSanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl 

içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

b. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

D. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

b. Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza 

sirküleri. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir) 
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E. İsteklinin şirket olması halinde şirket ana sözleşmesi ile şirket ortaklarını ve bunların 

hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

F. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

G. Şartnamede belirtilen ilk yılın işletme bedeli olan muhammen bedelin %30’u geçici teminat, 

H. Teklif sahibinin son beş yıla ait vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin 

yapılacağı yılda alınmış belge, 

I. İhale konusu alanın yerinde görüldüğünü belirtir İdareden temin edilecek "Yer Görme 

Belgesi", 

J. Bu şartnameye uygun olarak hazırlayacağı teklif mektubu, 

8- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesi uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır; 

9- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usülle yapılır. 

10- TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler İhale Günü ve saatinde İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına Tuzla Belediye 

Başkanlığı binası Encümen Salonunda teslim edilecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler 

herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

11- ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, aşağıda belirtilen 10(on) yıllık toplam işletme 

bedeli olan 621.600,00 –(Altıyüzyirmibirbinaltıyüz)TL+KDV üzerinden artırılarak verilecektir. 

Teklifler rakam ve yazı ile verilecektir. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

DÖNEM/YILLAR 
YILLIK İŞLETME 

BEDELİ 

TOPLAM 

SÜRE 

(YIL) 

TOPLAM İŞLETME 

BEDELİ 

YILLIK HESAP 

DEĞERLERİ 

1. yıllar arası 16.800.00 TL+KDV 1 16.800.00 TL+KDV 0.02702702702 

2. yıl ila 4.yıl arası  

(4. Yıl dâhil) 
50.400.00 TL+KDV 3 

151.200,00 

TL+KDV 
0.08108108108 

5. yıl ile 7. Yıl arası 

(7. Yıl dâhil) 
67.200.00 TL+KDV 3 

201.600.00 

TL+KDV 
0.1081081081 

8. yıl ile 10. Yıl arası 

(10. Yıl dâhil) 
84.000,00TL+KDV 3 252.000,00TL+KDV 0.13513513513 

  TOPLAM 10 
621.600,00 

TL+KDV 
 

İstekliler, söz konusu tablodaki toplam asgari bedel üzerinden artırım yapacaklardır. 

Artırım oranı, tüm yıllar için aynı oranda hesaplanacaktır. Her dönem için dönem başı işletme 

bedeli (dönemin ilk yılı), verilen teklifte belirtilen 10 yıllık toplam işletme bedeli üzerinden, 

yukarıdaki tabloda belirtilen ‘Yıllık Hesap Değerleri’ ile çarpılarak hesaplanacaktır. Her dönem 

içerisinde her yıl için işletme bedeli 'Türkiye İstatistik Kurumu' tarafından açıklanan 'ÜFE' 

Endeksinin "Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı" esas alınarak kontrol edilecek ve artış 

“ÜFE” artışından düşük ise “ÜFE” endeksine göre yükseltilecektir. 

    13110/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kahramanmaraş İli Onikişubat Belediye Başkanlığından: 
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7948 ada 5 nolu parselde 

kayıtlı 1917,40 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 19/10/2022 tarihli ve 2022/777 sayılı Belediye 
Encümen kararına istinaden satılacaktır. 

2. İhale 09 KASIM 2022 Çarşamba günü saat 14:00 'da 'da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bul. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye 
Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. 
maddesi uyarınca ''Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır. 

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 4.601.760,00 TL (Dört milyon 
altı yüz bir bin yedi yüz altmış TL.) Geçici Teminat Bedeli 138.053,00 TL (Yüz otuz sekiz bin 
elli üç TL.) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

4. Söz konusu parsel imar planında T E=1,3 0 Max Kat=8 olarak tanımlanmaktadır. Söz 
konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 

5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 ,Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli 
ve tapu harcı)ihale üzerinde kalan alıcıya aittir. 

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL)+ (Muhammen bedelin 
0,0005’i) 2.301,00 TL bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz 
olarak görülebilir. 

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 09 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 
12:00'a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları 
gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler; 
• 2022 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi) 
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi) 
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi) 
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi) 
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı 

oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
(Gerçek Kişi) 

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi) 

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi) 

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi) 
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 
9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlgililere ilanen duyurulur. 13076/1-1 
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MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Muhtelif Gaz Mal Alımı Usul ve Esasların 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/1135342 

1- İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 11 06530 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 55 – 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 14 Kalem Teknik Şartnamede özellikleri 

belirtilen Muhtelif Gaz Alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi 

Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif birimler. 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren, 

01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında ilgili birimlerin 

ihtiyacına göre peyderpey mal teslim edilecek/işe 

başlanacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 14/11/2022– 10:30 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza 

beyannamesi, 

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilere ait son durumu 
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gösterir belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 

İdareye sunulur. Yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen 

hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur. 

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 

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

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında % 20 (yüzdeyirmi) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(214 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA ) satın alınabilir. 

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

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 13075/1-1 
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TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALELERİ YAPILACAKTIR 

Sinop İli Boyabat Belediye Başkanlığından: 

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 

Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 3-7-8 Nolu  bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri 

belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri 

doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.  

2-Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 

Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 4-5 ve 6 Nolu bağımsız bölümde bulunan aşağıda nitelikleri 

belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri 

doğrultusunda açık ihale usulü ile satışları yapılacaktır. 

3-İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 08.11.2022 tarihinde saat 

14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır. 

4-Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte 

serbesttir. 

5-Taşınmazların ihale bedeli 4 (dört) eşit taksitle ödenecek olup, İhale kararının 

tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilk taksit ödenecek olup, otuz (30) gün aralıklarla diğer 

taksitler ödenecektir.  

6-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler 

yükleniciye aittir. 

7-İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 

250,00-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir. 

8-İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve 

ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

9-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli: 

S. 

No: 
A D R E S  Pafta Ada Parsel 

Bağımsız 

Bölüm 

Miktar 

(Brüt) 

İhale 

Tarihi 

İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedel (₺)  

 Geçici 

Teminat 

%3 

İhale Usulü 

1 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 3/ (71/z01) 349,00 m2 08.11.2022 14.00 5.283.333,33 158.500,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

35/A maddesi 

2 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 7/ (71/z05) 460,00 m2 08.11.2022 14:30 4.716.666,67 141.500,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

35/A maddesi 

3 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 8/ (71/z06) 320,00 m2 08.11.2022 15:00 4.383.333,33 131.500,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

35/A maddesi 
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4 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 4/ (71/z02) 271,00 m2 08.11.2022 15:30 2.886.666,67 86.600,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

45. maddesi 

5 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 5/ (71/z03) 212,00 m2 08.11.2022 16:00 1.846.666,67 55.400,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

45. maddesi 

6 

Camikebir Mah. 

A.Menderes 

Bulv.15 Temmuz 

Şehitler Kültür 

Merkezi   

F33B01C1D 685 30 6/ (71/z04) 178,00 m2 08.11.2022 16:30 1.733.333,33 51.100,00 

2886 sayılı 

Devlet İhale 

Kanunu 

45. maddesi 

10-İhaleye Girecekler: 

685 Ada 3-7 ve 8 Nolu Bağımsız Bölümler (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ) ihaleye 

girecek olanlardan istenen belgeler. 

A) İÇ ZARF: 

İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir.. Teklif mektubu belediyemizden temin 

edilebilir. 

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır. 

B) DIŞ ZARF: 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

Gerçek kişi olması halinde: 

a) İç zarf 

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası 

d) Noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 

f) Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu 

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) 

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge 

Tüzel kişi olması halinde: 

a) İç zarf 

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası 

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, 

d) Noter tasdikli imza sirküleri 

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 
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f) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi 

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) 

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge 

ı) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2022 yılı-

Tüzel kişi ) 

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde: 

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI: 

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle 

birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık 

adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır 

685 Ada 30 Parsel 4-5-6 nolu Bağımsız Bölümler (45. Madde Açık İhale usulü)  için 

ihaleye gireceklerden istenen belgeler 

a- Gerçek Kişiler; 

a) İç zarf 

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası 

d) Noter tasdikli imza beyannamesi 

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 

f) Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu 

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) 

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge 

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs); 

a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası 

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı, 

c) Noter tasdikli imza sirküleri 

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi 

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi 

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi) 

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge 

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-

Tüzel kişi ) 

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde: 

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca 

imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen 

belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İlan olunur. 

 13197/1-1 
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TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİNİN  
İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
1- İşin Konusu, Kapsamı ve Teklife ilişkin bilgiler şunlardır; 
1.1. Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) 

Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için 
illerde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 01/02/2023-
31/01/2026 tarihleri arasında bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkacaktır. 

1.2. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde Türk Standardları Enstitüsünce 
gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 
3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri (ambulans ilk/periyodik Ek-C 
belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan 
frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve 
dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri; vb.) yapılacaktır. TSE tarafından; 
istihdam edilen ve ayni, mali hakları karşılanan uzman/uzmanlar vasıtasıyla ilgili faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. TSE, işletmenin gider ve diğer faaliyetlerine müdahil olmayacaktır. 

1.3. İhale üzerinde kalan işletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde müşterilere verilen ve 
ihaleye konu araç kontrolü hizmetleri işlemleri sonucu tahakkuk edecek olan, ihaleye esas 
paylaşım bedelinin teklif edilen yüzde (%) oranı karşılığında ihale konusu işi gerçekleştirmeyi ve 
arta kalan kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

1.4. Teklifler % oranları eksiltilmesi usulüyle verilecektir. Bu ihalede eksiltmedeki uygun 
bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla, teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenidir. 

1.5. İhale dokümanını oluşturan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Standart Formlar 
http://www.tse.org.tr adresinde yayımlanacak ve TSE web sitesinde ücretsiz görülebilecektir. 
Ancak ihaleye katılım için 3. maddede belirtilen ücret karşılığı ihale dokümanı satın alınmak ve 
belgelendirilmek zorundadır. 

2- İhale konusu işin yapılacağı yerler; ilan metninin sonunda verilen tabloda belirtilen 
yerler olup İstanbul’da 2(iki), diğer illerde birer adet tesis işletmesidir. Enstitümüze ait TSE-
AKM binası bulunan Bursa, Konya, Adana, Manisa ve Malatya illeri dışındaki 76 ilde ihaleye 
çıkılmaktadır. İstekli, illerin tamamına veya birine veya birkaçına kısmi fiyat teklifi verebilir. 

3- Şartnameler ve standart formları oluşturan ihale dokümanları TÜRK 
STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar 
ANKARA veya tüm Türkiye’de bulunan TSE il müdürlükleri/temsilcilikleri/ 
koordinatörlüklerinin herhangi birinden 2.000,00 Türk Lirası bedelle satın alınabilir. Kargo vb. 
şekilde doküman satışı yapılmayacaktır. 

4- İhale 08.11.2022 tarihinde saat 14:00’de Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım 
Müdürlüğü Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü ile 
yapılacaktır. 

5- İhalenin her bir il için ayrı ayrı ve toplam tahmin edilen bedelleri ve bu bedellere göre 
hesaplanmış olan %3’lük geçici teminat tutarları tablo halinde ihale ilan metninin sonunda yer 
almaktadır. 

6- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır; 
6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde 

ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. 
6.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 
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6.3. Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 
6.4. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri 

bu madde hükmünden muaftır). 
6.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 
6.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 
getirmek. 

6.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin Madde 6.1 ve Madde 6.2'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: 
Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil 
Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini 
vermek. 

6.8. İmza sirküleri vermek. 
6.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 
6.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek. 
6.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 
6.12. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale dokümanı kapsamındaki ilgili standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi (Ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale 
sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar). 

6.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek (Kamu Tüzel 
Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır). 

6.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun 
bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu 
madde hükmünden muaftır). 

6.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun 
bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek (Kamu Tüzel Kişilikleri bu 
madde hükmünden muaftır). 

6.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak ve dekont veya makbuz ibrası ve alındı 
belgesinin teklif dosyasında sunmak. 

6.17. İdareye iade edilecek Tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı 
makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek. 

6.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin standart formlarında formatı belirlenen teklif 
mektubu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) 

6.19. Teklif edilen işyerine ait biri içerden biri dışarıdan 2 (iki) adet fotoğrafı teklif 
dosyasında sunmak. 

6.20. İşyeri istekliye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ile kira (ya da ön kira) 
sözleşmesini teklif dosyasında sunmak. 

6.21. İstekli işletmecinin araç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği iş yeri 
adresi ve şirket unvanı ile uyumlu “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” nı teklif dosyasında sunmak. 

7- Teklifler 4. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulüne uygun biçimde Türk Standardları Enstitüsü Alım 
Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar ANKARA adresine teslim edilecektir. 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar bu adrese elden verilebileceği gibi 
iadeli taahhütlü posta yolu ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye 
ulaşmayan teklifler değerlendirilmeye alınmaz. 
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8- İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri; 
Burcu ER : balpgiray@tse.org.tr  – 0 312 592 50 00 
Özcan KARKIN : okarkin@tse.org.tr – 0 312 592 50 00 
Şahin KALEM: skalem@tse.org.tr – 0 312 416 65 14 

Sıra No İl 
Tahmini Bedel 
(01.02.2023-

31.01.2026 dönemi) 

Geçici Teminat Tutarı 
(%3) 

AKM Sınıfı 

1 İstanbul 16.825.725,44 ₺ 504.771,76 ₺ A 

2 Ankara 8.141.338,08 ₺ 244.240,14 ₺ A 

3 İzmir 5.618.325,69 ₺ 168.549,77 ₺ A 

4 Antalya 4.440.961,73 ₺ 133.228,85 ₺ A 

5 Bursa   Kapsam Dışı 

6 Konya   Kapsam Dışı 

7 Adana   Kapsam Dışı 

8 Mersin 2.407.922,19 ₺ 72.237,67 ₺ A 

9 Manisa   Kapsam Dışı 

10 Gaziantep 2.039.339,68 ₺ 61.180,19 ₺ A 

11 Muğla 1.999.109,58 ₺ 59.973,29 ₺ A 

12 Hatay 1.889.262,56 ₺ 56.677,88 ₺ A 

13 Balıkesir 1.847.455,69 ₺ 55.423,67 ₺ A 

14 Aydın 1.781.924,52 ₺ 53.457,74 ₺ A 

15 Kocaeli 1.593.977,24 ₺ 47.819,32 ₺ A 

16 Denizli 1.585.733,00 ₺ 47.571,99 ₺ A 

17 Kayseri 1.448.526,47 ₺ 43.455,79 ₺ A 

18 Samsun 1.421.361,01 ₺ 42.640,83 ₺ A 

19 Sakarya 1.114.217,01 ₺ 33.426,51 ₺ A 

20 Eskişehir 1.091.736,80 ₺ 32.752,10 ₺ A 

21 Tekirdağ 1.025.956,12 ₺ 30.778,68 ₺ B 

22 Şanlıurfa 930.965,38 ₺ 27.928,96 ₺ B 

23 Kahramanmaraş 923.327,59 ₺ 27.699,83 ₺ B 

24 Çanakkale 883.225,70 ₺ 26.496,77 ₺ B 

25 Afyonkarahisar 843.012,92 ₺ 25.290,39 ₺ B 

26 Trabzon 786.457,20 ₺ 23.593,72 ₺ B 

27 Kütahya 778.348,11 ₺ 23.350,44 ₺ B 

28 Tokat 687.152,01 ₺ 20.614,56 ₺ B 

29 Malatya   Kapsam Dışı 

30 Isparta 670.895,70 ₺ 20.126,87 ₺ B 

31 Osmaniye 639.100,44 ₺ 19.173,01 ₺ B 

32 Çorum 637.236,04 ₺ 19.117,08 ₺ B 

33 Sivas 600.710,47 ₺ 18.021,31 ₺ B 

34 Edirne 594.195,47 ₺ 17.825,86 ₺ B 

35 Zonguldak 573.018,27 ₺ 17.190,55 ₺ B 

36 Ordu 540.564,57 ₺ 16.216,94 ₺ B 

37 Uşak 516.947,70 ₺ 15.508,43 ₺ B 

38 Burdur 504.808,32 ₺ 15.144,25 ₺ B 
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39 Kırklareli 491.761,00 ₺ 14.752,83 ₺ B 

40 Kastamonu 488.576,28 ₺ 14.657,29 ₺ B 

41 Elazığ 483.988,06 ₺ 14.519,64 ₺ B 

42 Aksaray 482.955,36 ₺ 14.488,66 ₺ B 

43 Nevşehir 465.201,99 ₺ 13.956,06 ₺ B 

44 Diyarbakır 456.777,55 ₺ 13.703,33 ₺ B 

45 Amasya 448.484,79 ₺ 13.454,54 ₺ B 

46 Düzce 429.986,35 ₺ 12.899,59 ₺ B 

47 Erzurum 429.667,53 ₺ 12.890,03 ₺ B 

48 Bolu 429.265,54 ₺ 12.877,97 ₺ B 

49 Adıyaman 412.347,34 ₺ 12.370,42 ₺ B 

50 Niğde 404.033,79 ₺ 12.121,01 ₺ B 

51 Yozgat 389.842,88 ₺ 11.695,29 ₺ B 

52 Giresun 347.758,77 ₺ 10.432,76 ₺ C 

53 Karaman 337.646,66 ₺ 10.129,40 ₺ C 

54 Rize 301.814,18 ₺ 9.054,43 ₺ C 

55 Mardin 283.516,74 ₺ 8.505,50 ₺ C 

56 Van 265.347,52 ₺ 7.960,43 ₺ C 

57 Bilecik 257.723,59 ₺ 7.731,71 ₺ C 

58 Yalova 256.032,46 ₺ 7.680,97 ₺ C 

59 Kırşehir 251.887,81 ₺ 7.556,63 ₺ C 

60 Kırıkkale 243.920,80 ₺ 7.317,62 ₺ C 

61 Karabük 239.807,35 ₺ 7.194,22 ₺ C 

62 Sinop 224.251,06 ₺ 6.727,53 ₺ C 

63 Erzincan 223.235,69 ₺ 6.697,07 ₺ C 

64 Çankırı 197.366,30 ₺ 5.920,99 ₺ C 

65 Bartın 191.107,74 ₺ 5.733,23 ₺ C 

66 Kilis 179.890,16 ₺ 5.396,70 ₺ C 

67 Batman 168.811,20 ₺ 5.064,34 ₺ C 

68 Kars 159.284,75 ₺ 4.778,54 ₺ C 

69 Artvin 147.925,09 ₺ 4.437,75 ₺ C 

70 Muş 119.411,58 ₺ 3.582,35 ₺ C 

71 Ağrı 105.917,22 ₺ 3.177,52 ₺ C 

72 Şırnak 103.619,64 ₺ 3.108,59 ₺ C 

73 Iğdır 100.916,61 ₺ 3.027,50 ₺ C 

74 Gümüşhane 91.459,47 ₺ 2.743,78 ₺ C 

75 Bitlis 79.417,12 ₺ 2.382,51 ₺ C 

76 Siirt 73.702,64 ₺ 2.211,08 ₺ C 

77 Ardahan 65.323,24 ₺ 1.959,70 ₺ C 

78 Bingöl 62.987,55 ₺ 1.889,63 ₺ C 

79 Bayburt 56.573,05 ₺ 1.697,19 ₺ C 

80 Tunceli 35.336,93 ₺ 1.060,11 ₺ C 

81 Hakkari 30.589,30 ₺ 917,68 ₺ C 

Not: Manisa, Bursa, Konya, Adana ve Malatya illerimiz için teklif alınmayacaktır. 
    13126/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Nevşehir İli Uçhisar Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir. 

İHALE KONUSU OLAN İŞİN 
NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI 

Nevşehir İli, Merkez Uçhisar Kasabası, Tekelli Mahalle 
Atatürk Bulvarı No:60 (261 ada 20 parselde bulunan) 
adresindeki 1 adet turistik amaçlı mağaza 25 (yirmibeş) yıl 
süreyle kiraya verilecektir. 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN 
NEREDEN VE HANGİ 
ŞARTLARLA ALINACAĞI 

İhale şartnamesi ve ekleri Uçhisar Belediye Başkanlığı 
Hizmet Binası Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi 
Sokak No:2 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde görülebilir 
ve 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası)ücret karşılığı 
alınabilir. 

İHALENİN YAPILACAĞI YER 
Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı 
Salonu Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak 
No:2 Uçhisar Kasabası/NEVŞEHİR 

İHALE TARİHİ 14 KASIM 2022 PAZARTESİ GÜNÜ 
İHALE SAATİ 14:00 

İHALE USULÜ 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Açık 
Arttırma Usulü 

TAŞINMAZIN AYLIK 
MUHAMMEN KİRA BEDELİ 

80.000,00TL (Seksen Bin Türk Lirası) Kdv Hariç 

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI 720.000,00TL (Yedi Yüz Yirmi Bin Türk Lirası) 

GEÇİCİ TEMİNATIN NEREYE 
YATIRILACAĞI 

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat 
mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından 
Uçhisar Belediyesi veznesine veya Belediyemizin T.C 
Ziraat Bankası Nevşehir şubesi nezdinde bulunan TR71 
0001 0000 2830 3307 3250 02 numaralı hesap numarasına 
yatırılması zorunludur. 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER: 
1- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. 
2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi  
a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge) 
b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya sanayi 

Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

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

3- İmza Sirküleri vermesi 
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 
Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden 
tasdikli sureti 

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 

4- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
gerekir. 
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5- İsteklilerinin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak 
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları kuruluş ile 
yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

6- Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli) 
7- Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi 
8- İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit 

dahili banka teminat mektubu 
9- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz 
10- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 
11- Bu şartnamenin 13.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi. 
12- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise 

bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli olması gerekir. 
13- Belediye Tahsilat servisinden alınacak Uçhisar Belediyesine herhangi bir borcu 

olmadığına dair belge 
Teklifler 14/11/2022 Pazartesi günü Saat:14:00 e kadar Uçhisar Belediye Başkanlığı 

Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde bulunan 
İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur. 
    13097/1-1 

—— • —— 
E 68000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 28 KALEM YEDEK 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1147256 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71609 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
1. İhale konusu malın adı ve miktarı : Şirketimiz Parkında Mevcut E 68000 Tipi 

Lokomotiflerde Kullanılmak Üzere 28 Kalem Yedek Malzeme Temini 
2. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

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

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

4. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
17/11/2022 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1048 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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. 13170/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü Antakya Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: 
HATAY ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 14.11.2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: 
ANTAKYA ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ Yeri https://esatis.ogm.gov.tr 

Sıra 

No 
Satış Yeri 

Cinsi, 

Nevi, Boy 

ve Sınıf 

Bölme 

No 

Parti 

No 

Miktarı 
Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Açıklama 

Adet M3/Ster TL TL 

1 

HASSA 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
301 130 1173 202,980 464,00 2.825,00 Olağanüstü 

2 

KARAÇAY 

ORMAN 

İŞLETME 

ŞEFLİĞİ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
134 131 11657 5.831,779 868,00 151.860,00

Endüstriyel 

Plantasyon 

TOPLAM:   12830 6.034,759 1.332,00 154.685,00  

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 2 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununa göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü 

maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %20’si ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 10 aya kadar 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için 

aylık %2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

NOT: Satış İlanlarımız http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri adresinde 

yayınlanmaktadır.  

TEL : 0(326) 213 1801 

FAX : 0(326) 213 1805 

ŞUBESİ BANKA HESAP NOLARI 

Ziraat Bankası: TR130001000306393247285001 

    13125/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Ovacık Mah. Kullar Cad. No: 224 (1286 ada 45 parsel) 

adresinde bulunan 5.024,00 m² kullanım alanlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi, 

Aylık 60.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli ve 10 (on) yıl süre ile 09.11.2022 tarihinde 

saat 11:12’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı 

DİK 35 ve 36. mad. Hükümlerine göre kapalı teklif usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.  

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:  

1- İhale şartname bedeline (1.000,00-TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan 

bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,  

2- Geçici Teminat (216.000,00-TL) bedeli makbuz aslı veya teminat mektubu,  

3- KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,  

4- Tıbbi ve Aromatik bitkiler işletmeciliği ile ilgili Faaliyet Belgesi (ilgili odadan), 

5- Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,  

6- Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,  

7- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, Adres beyanı, ve Son yıla ait Oda Kayıt 

Belgesi, 

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter 

tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 

saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri 

gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler. İdare, ihaleleri 

yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. maddesi gereğince ilan olunur. 

    13140/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Karabük Belediye Başkanlığından: 
1) Aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Yasaya göre ayrı ayrı, 14.11.2022 Pazartesi 

günü saat 15.30’da başlanarak sırayla Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacak ihale ile 
satılacaktır. 

SATILACAK TAŞINMAZLAR 
A) İlimiz Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m2 arsa üzeri Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından oluşturulan yönetim planına göre, Belediyemize ait olan zemin katta 6 
adet işyeri (çekme katlı) ile eklentileri olan 1. bodrum katta bulunan 6 adet depoyla birlikte ayrı 
ayrı 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile; 

KAT 

BAĞIMSIZ 
BÖLÜM NO 
(Eklentileri 
1Ad.Depo) 

ARSA 
PAYI 

ALAN (M2) 
BRÜT 

MUHAMMEN 
BEDEL 

(TL.) 

GEÇİCİ 
TEMİNATI 
(%3) (TL.) 

İHALE 
TARİHİ 

İHALE 
SAATİ 

ZEMİN 1 30/633 226,98 8.200.000,00+KDV 246.000,00 14.11.2022 

İhale 
15.30’da 

başlayarak 
sıralama 

takip edilerek 
yapılacaktır. 

ZEMİN 2 30/633 222,00 7.600.000,00+KDV 228.000,00 14.11.2022 

ZEMİN 3 30/633 222,00 7.600.000,00+KDV 228.000,00 14.11.2022 

ZEMİN 4 30/633 222,00 7.600.000,00+KDV 228.000,00 14.11.2022 

ZEMİN 6 33/633 241,48 7.625.000,00+KDV 228.750,00 14.11.2022 

ZEMİN 7 33/633 243,85 7.625.000,00+KDV 228.750,00 14.11.2022 

B) İlimiz Ergenekon Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1702 ada 15 parsel 
744,87 m2 arsa üzeri akaryakıt istasyonu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ihale ile; 

ARSA ADA PARSEL 
ALAN 

M2 
MUHAMMEN 
BEDEL (TL.) 

GEÇİCİ 
TEMİNATI 
(%3) (TL.)

İHALE 
TARİHİ 

İHALE SAATİ

Ergenekon Mahallesi 1702 
ada 15 parsel arsa üzeri 

akaryakıt istasyonu 
744,87 

17.000.000,00+
KDV 

510.000,00 14.11.2022

İhale 15.30’da 
başlayarak 

sıralama takip 
edilerek 

yapılacaktır. 
2) İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER: 
1- Türkiye’de tebligat için adres göstermek. 
2- Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat olarak kabul edilen diğer değerleri 

vermek.  
3- Şartname alındığına dair belge 
4- Gerçek kişiler için Nüfus kayıt örneği  
5- Gerçek kişiler için yerleşim belgesi ( Güncel ) 
6- Gerçek kişiler kayıtlı ise ilgili oda veya meslek odası belgesi ( 2022 yılında alınmış ) 
7- İmza beyannamesi, vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 

beyannamesi(Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı) 
8- Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Sanayi Odası veya ilgili meslek odasından 2022 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğunu gösterir belge 

9- Tüzel kişiliğin imza sirküleri vekâleten katılımlarda vekâletname ve vekilin imza 
beyannamesi ( Noterden veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı )  
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10- Ortak girişimlerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
11- İhale tarihi itibariyle Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden belge almak. 
(Tüm belgeler asıl, noter tasdikli veya Belediyemizce ‘aslı gibidir’ onaylı olacaktır. Nüfus 

kayıt örneği, yerleşim belgesi hariç) 
3) Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar 
4) İhale şartnamesi 500,00TL bedel karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden temin edilebilir. 
5) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.  
6)  Bayır Mahalle 1964/151 parseldeki 632,55 m² arsa üzeri işyerleri ve Ergenekon 

Mahallesi 1702 ada 15 parseldeki 744,87 m² arsa üzeri akaryakıt istasyonu için, ihaleye katılmak 
isteyenlerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 
37. maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 
14.11.2022 Pazartesi günü saat 15:30’a kadar aynı Yasanın 38. maddesi gereğince Yazı İşleri 
Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli 
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İş bu ihale ilanı 6 (Altı) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri 
Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. 

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.  
İlan Olunur. 
    12871/1-1 

—— • —— 
AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ 

SATILACAKTIR 
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Keşan Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886  
Bölge Müdürlüğü : ÇANAKKALE OBM // İşletme Müdürlüğü: KEŞAN OİM  
İhale Tarihi : 04.11.2022 // İhale Saati: 14:00  
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S.No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet M3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) 

1 SAROS 
İbreli 
Dikili 
Ağaç 

188/B 393 4373 4.173,658 1.139,00 142.614,00 

 TOPLAM:  4373 4.173,658 1.139,00 142.614,00 
1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda  

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.  
2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 

adreslerinden temin edilmelidir.  
3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: Ziraat Bankası Keşan 

Şb. TR020001000105104597665001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat 
yatırılmak istenen Parti No belirtilmelidir.  

4) İrtibat için:  0284 714 10 36(126) -0533 058 48 75 Seçkin BİÇEN 
    12639/2-2 
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YAPRAKLI DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Hendek Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
SAKARYA ORMAN BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tarihi 10/11/2022 

Saati 11:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
HENDEK ORMAN İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatıs.ogm.gov.tr

Sıra 
No 

Deposu Cinsi 
Boy 

(m) 
Miktarı Parti 

Sayısı

Muhammen 
Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TLAdet m3/Ster/K 

1 
SÜLEYMANİYE 

OİŞ 
Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 6274 2943.472 1 1.455,00 128.483, 00

2 
SÜLEYMANİYE 

OİŞ 
Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 5797 3046.139 1 1.460,00 133.421, 00

3 
SÜLEYMANİYE 

OİŞ 
Yapraklı Dikili 

Ağaç 
 6311 4134.941 1 1.530,00 189.794, 00

 TOPLAM   1838 10124.552 3 4.445,00 451.698,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 3 adet parti 

yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 

kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 

değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 

(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 

görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 

pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 

İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 

teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 

sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 

Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 

alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.  

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 

artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 

satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 
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8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 20’si ile vergi, 

fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 

kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır. 

10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 

11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. 

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi 

peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 

Adres : Rasimpaşa Mahallesi Hendek 

Telefon : 0(264) 614 6094 

Fax No : 0(264) 614 6093 

    13085/1-1 

—— • —— 

PARMAK İSKELE İÇİN 20 ADET ÇELİK KAZIĞIN ÇAKILMASI  

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’den: 

1. İKN NO: 2022/ 1133551 

2. Botaş - Ceyhan Römorkör Rıhtımı Revizyon İşi Kapsamında Parmak İskele İçin 20 

Adet Çelik Kazığın Çakılması Hizmet Alım İşi  ( İşin süresi 60 gündür) 

3. Bu işe ait ihale dokümanları,  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 ) adresinden gizlilik anlaşması imzalanarak ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 

mektuplarını, en geç 3 Kasım 2022 Perşembe günü Saat 10.00’ a kadar yukarıdaki adreste 

bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı 

meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Söz konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre 4734 / 3g/ 

Açık İhale Usulü şeklinde yapılacaktır. 

6. 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi 

itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye 

Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’ a kayıt olmak zorundadır. 

 12994/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK 
SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Alfemo Mobilya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” 
Satış Komisyonu Başkanlığından:  
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    13255/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından: 

85376 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 20.09.2022 tarih ve 1136 

sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2022 tarih ve 

2538 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85376’nolu parselasyon planı 28.10.2022 tarihi itibarıyla Plan 

ve Proje Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır. 

85376 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Bahçekapı Mahallesi 46669 ada 5 sayılı parsel ve park alanları. 

İlanen duyurulur. 

 13096/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Fikret İnan Eğitim Vakfı, İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.09.2022 

tarihinde kesinleşen 13.07.2021 tarihli ve E:2019/1052, K:2021/651 sayılı kararına istinaden 

dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

    13091/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Bektaşi Eğitim ve Kültür Vakfı.   

VAKFEDENLER: Mahmut AYDIN. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/10/2022 tarihinde kesinleşen, 

09/06/2022 tarihli E:2022/142, K:2022/148 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde din, dil, ırk ve etnik köken farkı gözetmeksizin, dergah, 

tekke, türbe, anıt ve eski eser gibi binaların veya kalıntıların muhafazası, restore edilmesi, 

korunmasını sağlamak ve buralarda gerekli izinler alınmak kaydıyla kurs, kütüphane, araştırma ve 

kültür merkezleri kurmak, eğitime ve ilgililere destek vermek ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçların gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 90.000-TL.(Doksanbin TürkLirası) 

YÖNETİM KURULU: Mahmut AYDIN, Muhammet AYDIN, Banu AYDIN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya vakfın amacına en 

yakın olan bir başka vakıf ya da kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  

    13092/1-1 

—— • —— 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN 
DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN 

 
    13230/1-1 



28 Ekim 2022 – Sayı : 31997 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

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

 
 13263/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13219/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 13220/1-1 
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13238/1-1 

  



28 Ekim 2022 – Sayı : 31997 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Millî Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13229/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13218/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 13169/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN İLAN 

 
 13169/2/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 33. İcra Müdürlüğünün 2010/25932 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13069/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2008/16239 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13074/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 11. İcra Müdürlüğünün 2009/24771 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13073/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Savur Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/73 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13072/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Bakırköy 3. İcra Müdürlüğünün 2015/6750 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13071/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Kırıkkale İcra  Müdürlüğünün 2020/9667 Esas (Kırıkkale Kapatılan  1. İcra  

Müdürlüğünün  2006/1976 Eski  Esas) sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı 
Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa 
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya 
için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân 
olunur. 

    13070/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2019/35801 Esas (Eski Esas: 2007/20910) sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13036/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2019/23434 Esas (Eski Esas: 2006/5678) sayılı dosyasının 

imha edilmiş olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13053/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Beyağaç (kapatılan) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2003/63 Esas, 2004/5 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13054/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2003/7227 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13055/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/72, 2021/16, 2021/431 Esas sayılı 

dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 

Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak 

Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun 

hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    13056/1-1 
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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden: 

MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER 

(Birinci ilan) 

2022 yılı için gayrisafi gelirleri 2.000.000.00. TL tahmin edilen ve aşağıda isimleri ve 

ihdas bölgeleri yazılı bulunan söz konusu muhdes birinci sınıf noterlikler münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf 

noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru 

sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde 

değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamdan alınarak sisteme 

işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Muhdes noterliklere yapılacak atamalarda sıralama, muhdes noterliğin açılmış olduğu 

yerdeki tüm noterliklerin gayrisafi gelirlerinin aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenmiştir. 

Buna ilişkin sıralama ve ihdas alanları aşağıdaki şekildedir. 

İlan olunur. 

1- Alanya Sekizinci Noterliğinin; Sağlamlar Sokağın Keykubat Bulvarı ile kesiştiği 

(Mersin-Antalya Yolu) noktadan Keykubat Bulvarını devamla Gümrükçüler Sokakla kesiştiği 

noktaya kadar tek yönlü, Gümrükçüler Sokağın Keykubat Bulvarı (Mersin-Antalya Yolu) ile 

kesiştiği noktadan aşağıda Kemal Reisoğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya ve buradan, Kemal 

Reisoğlu Caddesini devamla, bu caddenin Yayla Yolu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar çift 

yönlü, Yayla Yolu Caddesini devamla bu caddenin Sağlamlar sokak ve Paşa Aliler sokakla 

kesiştiği noktaya kadar ve bu noktadan Sağlamlar Sokağın Keykubat Bulvarı ile kesiştiği noktaya 

kadar çift yönlü ve yukarıda anlatılan bu sınırlar içerisinde kalan alanın içinde bulunan cadde ve 

sokaklarda mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2- Büyükçekmece Yirmiyedinci Noterliğinin; Esenyurt İlçesi, Sanayi Mahallesi, 1655 

Sokak, 1654 Sokak, 1638. Sokak ve Atatürk Bulvarı ile çevirili alan içerisinde bulunan 

sokaklarda ve bu sokaklar içerisinde kalan Akbatı Alışveriş Merkezinde mevcut noterliklerle 

haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3- Büyükçekmece Yirmisekizinci Noterliğinin; Esenyurt İlçesi, Yenikent Mahallesi, 618. 

Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Balık Yolu Caddesi üzerinde, bu caddenin Balina Caddesi 

ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4- Büyükçekmece Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Büyükçekmece İlçesi, Ulus Mahallesi, 

Çatalca Yolu Caddesi ile İsmet Paşa Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak İsmet Paşa Caddesi 

üzerinde, bu caddenin İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve yine İsmet Paşa 
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Caddesinin Çiğdem Sokak ile birleştiği yerden devamla Çiğdem Sokak üzerinde, bu sokağın 

İstiklal Caddesi ile kesiştiği yere kadar alan üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 

metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5- Büyükçekmece Otuzuncu Noterliğinin; Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Yeşilyurt 

Caddesinin Ayasofya Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Yeşilyurt Caddesi üzerinde, bu 

caddenin Mustafa Kemal Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu alana açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

6- Beyoğlu Altmışüçüncü Noterliğinin; Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesinde, Sanatkarlar 

Sokak, Taşyoncası Sokak ve Söğütözü Sokakları tarafından çevrilmiş alanda yer alan Maslak 

1453 Kompleksinde ve bu Kompleks içerisinde yer alan tüm cadde ve sokaklarda mevcut 

noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

7- Beyoğlu Altmışdördüncü Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Hamidiye Mahallesinde Girne 

Caddesinin Ferman Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Girne Caddesi üzerinde, bu caddenin 

Fazilet Caddesi ile kesiştiği yerden devamla Fazilet Caddesi üzerinde, Fazilet Caddesinin Dilaver 

Sokakla kesiştiği yerden devamla Dilaver Sokak üzerinde ve böylece oluşan alan içerisinde 

mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8- Beyoğlu Altmışbeşinci Noterliğinin; Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, Galata Deresi 

Caddesinin Boncuk Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Yeşilce Caddesi ile kesiştiği yere kadar 

Galata Deresi Caddesi üzerinde ve Yeşilce Caddesinden devamla bu caddenin Taş Ocağı Caddesi 

ile kesiştiği yere kadar, Yeşilce Caddesi üzerinde ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre 

derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

9- Beyoğlu Altmışaltıncı Noterliğinin; Kağıthane İlçesi, Talat Paşa Mahallesinde, Aylin 

Sokağın Aslangazi Sokak ile kesiştiği yerden başlamak üzere Aylin Sokak üzerinde, bu sokağın 

Akçalı Sokakla kesiştiği yerden devamla Akçalı Sokak üzerinde Akışlı Sokağı ile kesiştiği yere 

kadar, Akışlı Sokak üzerinden devamla Aslangazi Sokağı ile kesiştiği yere kadar Akışlı Sokak 

üzerinde, Aslangazi Sokağından devamla Aylin Sokakla kesiştiği yere kadar Aslangazi caddesi 

üzerinde ve böylece oluşan alanın içinde kalan bölgede mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

10- Kadıköy Otuzaltıncı Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, Yumurtacı 

Abdi Bey Caddesinin Çömlekçi Çukuru Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Özen Sokakla 

kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve Bahçem Sokak üzerinde ve bu cadde ve sokağa açılan 

cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde, 

11- Kadıköy Otuzyedinci Noterliğinin; Kadıköy İlçesi, Ataşehir Örnek Mahallesi, Adnan 

Menderes Caddesinin Yunus Emre Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Adnan Menderes 

Caddesi üzerinde ve bu caddenin Salih Omurtak Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde 

ve bu alana açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde mevcut noterliklerle haksız 

rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

Açılmasına karar verilmiştir. 

 13084/1-1 
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 
Meslek  Yüksekokulumuzun aşağıda  belirtilen  programlarına  2547  sayılı  Kanunun  ve  

Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih 
ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim 
Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması 
gerekmektedir. 

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu  Müdürlüğüne  şahsen/posta  ile  müracaat  etmeleri  
gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler 
ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate 
alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul 
Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz 
sorumlu değildir.). Onaylı  istenen  belgelerin, Noterden veya  Resmi  Kurumlarca "Aslı  Gibidir"  
yapılarak onaylanması gerekmektedir. 

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler: 
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde 

mevcut). 
2. Özgeçmiş (YÖK formatında). 
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi. 
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş). 
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı 

mühürlü sureti yâda e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi). 
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti. 
7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi. 
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf). 
10. Adli Sicil Belgesi. 
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti. 
Resmi Gazete’de Yayım Tarihi : 28.10.2022 
Son Başvuru Tarihi : 11.11.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.11.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 18.11.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.11.2022 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr 
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu 

Caddesi Çağlayan Sokak No:18 Ataşehir/İstanbul 
Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde 

(www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca 
tebligat yapılmayacaktır. 

BÖLÜM PROGRAM 
YDS/ 

DENGİ 
UNVAN 

KADRO 
SAYISI 

ÖZEL ŞARTLAR 

Bilgisayar 
Teknolojileri 

Bilgisayar 
Programcılığı 

Yabancı 
Dil Şartı 
Aranmaz 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,  
Yazılım   Mühendisliği,  Elektronik  Mühendisliği,  
Elektrik- Elektronik  Mühendisliği,  Bilgisayar  ve  
Öğretim Teknolojileri  Öğretmenliği Lisans 
Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak, 
alanı ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak. 
Öncelikle; “Mobil Programlama, Oyun  
Programlama, Algoritma ve Programlama” 
derslerini vermek üzere atanacaktır. 

 12998/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde 

açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve 

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

Adaylar;  

-Başvuru için asgari koşulları sağladığına ilişkin beyanname 

- Diplomalar (*) 

- Doçentlik belgesi (*) 

- Yabancı Dil Belgesi (*) 

- Özgeçmiş 

-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.) 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserler ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri ile 

birlikte Üniversitemiz Personel Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat 

edecek olup ilan başvuru adresi Personel Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulacaktır. 

Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken 

“Akademik Personel Alımı Başvuru Ekranı Yardım Dokümanı” nda yer alan açıklamalara dikkat 

etmelidir. 

Ayrıca; Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

Başkanlığına; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere çevrimiçi başvuru 

yapıldığına dair çevrimiçi başvuru sayfasından indirilecek Başvuru Formu’nun çıktısı ile birlikte 

bir dilekçe ve ekinde 1 takım dosya ile ilanın son başvuru tarihine kadar şahsen teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

1 - Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi olan 28.10.2022 ve son başvuru 

tarihi olan 15.11.2022 tarihi mesai bitimine kadardır. 

2 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

(*) e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge veya resmi kurumlarca onaylanmış belge 
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ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DİL VE TARİH-COĞRAFYA 

FAKÜLTESİ 
   

Fizik Antropoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Fizik Antropoloji alanında lisansüstü eğitim yapmış, Kent 

Ergonomisi ile ilgili çalışmaları olmak 

Paleoantropoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Lisans ve doktora eğitimini Fizik Antropoloji veya Paleoantropoloji 

alanlarından birinde tamamlamış olmak, adli radyoloji ve 

antropolojide üç boyutlu görüntüleme yöntemleri üzerine çalışmaları 

olmak 

Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi  ABD 
Doçent 1 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi anabilim dalında lisansüstü 

eğitim yapmış ve Tunç Çağı'nda Anadolu'da kültürel ilişkiler ve 

dokumacılık konusunda çalışmaları olmak 

Protohistorya ve Önasya 

Arkeolojisi  ABD 
Doçent 1 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi anabilim dalında lisansüstü 

eğitim yapmış ve "Tunç Çağlarında Anadolu Metal Endüstrisi" 

konusunda çalışmaları olmak 

Tarih Öncesi Arkeolojisi ABD Doçent 1 
Paleolitik ve Neolitik Çağ yontmataş tekno-tipojileri konusunda 

çalışmaları olmak 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

ABD 
Doçent 1 

Çağdaş Amerikan Romanı ve Öyküsü konularında çalışmaları 

olmak 

Fransız Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Çağdaş Fransız Tiyatrosu üzerine çalışmaları olmak  

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Doçent 1 

İngiliz edebiyatı alanında lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış 

ve 19.yüzyıldan günümüze İngiliz romanı ve öyküleri üzerine 

çalışmaları olmak 

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD Profesör 1 

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doçent unvanı almış, bilgi 

okuryazarlığı ve bilginin düzenlenmesi konularında çalışmaları 

olmak 

Bilgi ve Belge Yönetimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doktora yapmış, bibliyometrik 

çalışmaları olmak  

Türkiye Coğrafyası ABD Doçent 1 
Fiziki Coğrafya bilim alanında doçent unvanı almış, şehir iklimi ve 

iklim değişikliği konularında çalışmaları olmak  

Güney Batı Oğuz Türk 

Leh.Edb.ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Azerbaycan Türkçesi ve edebiyatı ile Erken Modern Türkçe dönemi 

Güney-batı [Oğuz] sahası metinleri alanlarında çalışmaları olmak 

Güney-Doğu (Türkistan-

Uygur) Türk Lehçeleri ve Edb. 

ABD 

Profesör 1 
Özbek ve Uygur Türkçeleri ile Erken Modern Türkçe dönemi 

Türkistan sahası metinleri alanlarında çalışmaları olmak 

Genel Dilbilim ABD Doçent 1 
Dilbilimi alanında doçent unvanı almış, bilişsel dilbilim ve anlambilim 

konularında çalışmaları olmak 

Sinoloji ABD Doçent 1 
Çin'de yaşayan Türk Milliyetleri ve Çin'deki Müslümanlar hakkında 

çalışmaları olmak 

Urdu Dili ve Edebiyatı ABD Doçent 1 
Urdu Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış, Urdu edebiyatı 

üzerine çalışmaları olmak 

Latin Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Latin Dili ve Edebiyatı bilim dalında doktora yapmış ve Latin şiiri 

üzerine çalışmaları olmak 

Sumeroloji ABD Doçent 1 
Eski Asur dilinde yazılmış çivi yazılı kaynak metinler üzerine 

çalışmaları olmak 
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Bilim Tarihi ABD Profesör 1 
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine İlişkin Bilim Tarihi alanında 

çalışmaları olmak 

Etnoloji ABD Profesör 1 
Halkbilim alanında doktora yapmış, halk hekimliği ve halk botaniği 

alanlarında çalışmaları olmak 

Klinik Psikoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Uygulamalı psikoloji alanında doktora yapmış, ebeveyn-çocuk 

ilişkileri konusunda çalışmaları olmak 

Klinik Psikoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Klinik psikoloji alanında doktora yapmış, sahte anılar, girici anılar ve 

travmaya ilişkin bilişsel süreçler konusunda çalışmaları olmak 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat 

ABD 
Profesör 1 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar alanında Sanat Tarihi doçenti 

unvanı almış, Modern Mimarlık/Çağdaş Mimarlık alanlarında 

çalışmaları olmak 

Bizans Sanatı ABD Doçent 1 
Sanat Tarihi alanında doktora yapmış ve doçent unvanı almış, 

Bizans Dinî Mimarisi alanında çalışmaları olmak 

Bulgar Dili ve Edebiyatı ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Bulgar Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve Bulgar Dilbilimi 

ile ilgili çalışmaları olmak  

Yakınçağ Tarihi ABD Doçent 1 

Yakınçağ Tarihi bilim alanında doktora yapmış ve doçent unvanı 

almış, 19.yüzyıl ile 20.yüzyıl Osmanlı yerel kurumlarıyla ilgili 

çalışmaları olmak 

Eski Türk Dili ABD Profesör 1 
Türk Dili/Köktürkçe alanında doçent unvanı almış, Köktürk-Ötüken 

Uygur ve Karahanlı dönemleri ile ilgili çalışmaları olmak 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 

ABD 
Profesör 1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi alanında doçent unvanı almış, ilgili 

alanda yapay zekâ ve ultrasonografi çalışmalarında bulunmak 

Periodontoloji ABD Profesör 1 
Periodontal patojenlerin nötrofil fonksiyonları üzerine etkisi ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Periodontoloji ABD Profesör 1 

Periodontal ve periimplantal defektlerin farklı görüntüleme 

yöntemlerinin karşılaştırılması ve bruksizm vakalarında masseter 

botoksu uygulamaları konularında çalışmaları olmak 

Periodontoloji ABD Profesör 1 

Bakteri Türlerinin DNA-DNA Hibridizasyon Yöntemiyle 

Tanımlanması ve Periodontal Bakterilerin Sentetik Oligonükleotid 

DNA Problarla Saptanması konularında eğitimi ve sertifikaları 

bulunuyor olmak 

Protetik Diş Tedavisi ABD Dr.Öğr.Üyesi(2) 1 

Protetik diş tedavisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak, 

Seramik yapısındaki protetik restorasyonların uyumu ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Protetik Diş Tedavisi ABD Dr.Öğr.Üyesi(2) 1 
Protetik diş tedavisi alanında doktora/uzmanlık yapmış olmak, CAD-

CAM ile ilgili çalışmaları olmak 

ECZACILIK FAKÜLTESİ    

Farmasötik Botanik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Farmasötik Botanik (Eczacılık) alanında doktora yapmış ve ilgili 

alanda çalışmaları olmak 

Klinik Eczacılık ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu,  Klinik Eczacılık alanında tezli yüksek 

lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak 

Farmasötik Teknoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eczacılık Fakültesi mezunu, Farmasötik teknoloji alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak 

Biyokimya ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Biyokimya (Eczacılık) alanında doktora yapmış, biyokimya alanında 

çalışmaları olmak 

Farmakoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eczacılık fakültesi mezunu, Farmakoloji (Eczacılık) alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış ve ilgili alanda çalışmaları olmak 
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EĞİTİM BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
   

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ABD 
Profesör 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçent unvanı 

almış, Kişiselleştirilmiş Öğretim üzerine çalışmaları olmak 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ABD 
Profesör 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojileri) ya 

da Endüstriyel Teknoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Eğitim Teknolojisi alanında doktora yapmış, Öğretmen Eğitiminde 

Mesleki Gelişim ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları konularında 

çalışmaları olmak 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doktora yapmış, 

Eğitimde Üç Boyutlu Sanal Ortamlar ve Eğitsel Oyunlar konusunda 

çalışmaları olmak 

Eğitim Programları ve Öğretim 

ABD 
Profesör 1 

Eğitimde Program Geliştirme alanında doktora yapmış, Eğitim 

Programları ve Öğretim alanında doçentlik unvanı almış, 

Yükseköğretimde Akreditasyon ve Öğretmen Eğitiminde Geniş 

Ölçekli Veri Analizi konularında çalışmaları olmak 

Eğitim Programları ve Öğretim 

ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Eğitimde Program Geliştirme alanında yükseklisans ve doktora 

yapmış, Yabancı Dil Öğretme-Öğrenme Süreçleriyle ilgili Etnografik 

araştırmalar yapmış olmak 

Eğitim Psikolojisi ABD Profesör 1 
Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı almış, Çocuk ve Ergen 

Gelişimi konularında çalışmaları olmak 

Eğitimde Ölçme ve Değ. ABD Profesör 1 

Ölçme ve Değerlendirme alanında doçent unvanı almış, İlgi 

Envanterlerinin Ulusal Standardizasyonu konusunda çalışmaları 

olmak 

Eğitimde Ölçme ve Değ. ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış, 

Hiyerarşik Bilişsel Tanı Modelleri konusunda çalışmaları olmak 

Eğitimde Ölçme ve Değ. ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış, 

Yükseköğretime Öğrenci Seçme Testleri üzerine çalışmaları olmak 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve 

Tarihi Temelleri ABD 
Profesör 1 

Eğitim Bilimleri (Eğitim Sosyolojisi) alanında doçent unvanı almış, 

Uluslararası Geniş Ölçekli Değerlendirme Uygulamaları ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve 

Tarihi Temelleri ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tarih alanında yükseklisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

programında doktora yapmış, Türkiye’deki Fransız Okulları 

Konusunda Türk Eğitim Tarihine ilişkin çalışmaları olmak 

Hayat Boyu Öğrenme ABD Profesör 1 
Eğitim Bilimleri (Yetişkinler Eğitimi/Halk Eğitimi) alanında doçent 

unvanı almış, Yetişkin Okur Yazarlığı konusunda çalışmaları olmak 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık ABD 
Doçent 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doktora yapmış, Okula 

Uyum konusunda çalışmaları olmak 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında doktora yapmış, 

Psikolojik Danışman Eğitimi ve Ruh Sağlığı konularında çalışmaları 

olmak 

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD Profesör 1 
Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında doçent unvanı almış, 

Okuma Güçlükleri konusunda çalışmaları olmak 

Zihin Engellilerin Eğitimi ABD Doçent 1 
Özel Eğitim (Zihin Engelliler Eğitimi) alanında doçent unvanı almış, 

Kaynaştırma Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak 
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Sınıf Eğitimi ABD Profesör 1 

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış, Fen 

Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme Becerileri ve Uluslararası 

Öğrenci İzleme-Değerlendirme Süreçleri alanında çalışmaları olmak 

Sınıf Eğitimi ABD Doçent 1 
Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış, 

İlköğretimde Program Geliştirme konusunda çalışmaları olmak 

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenlerinin Vatandaşlık Tiplerinin Belirlenmesi ve Yurtseverlik 

Eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak 

Türkçe Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış, Eğitim Fakültelerinde 

Çocuk Edebiyatı Öğretimi ve Ders Tasarımı ile Türkçenin Yabancı 

Dil Olarak Öğretimi konularında çalışmaları olmak 

FEN FAKÜLTESİ    

Botanik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, moleküler aeropalinoloji 

ve polen morfolojisi alanlarında çalışmaları olmak 

Genel Biyoloji ABD Profesör(1) 1 
Bitki fizyolojisi alanında doçent unvanı almış, patojen ve bitki 

etkileşiminin fizyolojik mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak 

Zooloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Biyoloji anabilim dalında doktora yapmış, kemirici hayvan 

sistematiği ve filogenetiği alanında çalışmaları olmak 

Katıhal Fiziği ABD Profesör(1) 1 

Yoğun madde fiziği ve malzeme fiziği alanında doçent unvanı almış, 

süperiletkenlik uygulamaları ve süperiletkenlerin kayıp 

mekanizmaları konusunda deneysel çalışmaları olmak 

Uygulamalı Matematik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Matematik anabilim dalında doktora yapmış, gecikmeli diferensiyel 

denklemler ve fark denklemlerinin kalitatif özellikleri konularında 

çalışmaları olmak 

Fizikokimya ABD Doçent(1) 1 

Fiziksel Kimya ve Polimer Bilimi alanında doçent unvanı almış, 

iletken tekstil kompozitleri ve elektromanyetik girişim konularında 

çalışmaları olmak. 

Fizikokimya ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Kimya anabilim dalında doktora yapmış, optik, fotokataliz ve 

hidrotermal karbonizasyon alanlarında çalışmaları olmak 

Analitik Kimya ABD Doçent(1) 1 

Kimya anabilim dalında doktora yapmış,  analitik kimya alanında 

doçent unvanı almış, enzim temelli biyosensörler, magneto-

immünosensörler ve elektrokimyasal ilaç analizi alanlarında 

çalışmaları olmak 

Analitik Kimya ABD Doçent(1) 1 

Kimya anabilim dalında doktora yapmış, analitik kimya alanında 

doçent unvanı almış, nano malzemelere dayanan katı temaslı 

potansiyometrik sensörlerin geliştirilmesi ve nükleer analitik kimya 

alanlarında çalışmaları olmak 

Biyokimya ABD Doçent(1) 1 

Kimya anabilim dalında doktora yapmış,  biyokimya alanında doçent 

unvanı almış, termosensitif polimerler ve hücre tutuklanması 

konularında çalışmaları olmak 

Biyokimya ABD Doçent(1) 1 

Biyokimya alanında doçent unvanı almış, biyosensörler, 

supramoleküler biyomalzemeler ve doku mühendisliği alanlarında 

çalışmaları olmak  

Uygulamalı İstatistik ABD Profesör(1) 1 

Uygulamalı istatistik alanında doçent unvanı almış, ölçüm hatalı 

modeller, biyoistatistik ve adli bilimlerde veri analizi konularında 

çalışmaları olmak. 
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Uygulamalı İstatistik ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 

İstatistik anabilim dalında doktora yapmış, bağımlı hata terimli 

modellerde dayanıklı parametre tahmini ve değişken seçimi 

konularında çalışmaları olmak 

Uygulamalı Matematik ABD Doçent (1) (3) 1 

Uygulamalı Matematik alanında doçent unvanı almış, kesirli 

diferensiyel denklemler, biyolojik ve epidemiyolojik modelleme 

alanlarında çalışmaları olmak  

HUKUK FAKÜLTESİ    

Ticaret Hukuku ABD Doçent 1 

Hukuk Fakültesi mezunu, Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış, 

aynı alanda doçent unvanı almış ve banka hukuku alanında 

çalışmaları olmak 

Hukuk Fels.ve Sosyolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku (Hukuk Felsefesi ve 

Sosyolojisi) alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak 

Avrupa Birliği Hukuku ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ    

Din Eğitimi ABD Profesör 1 Dini iletişim ve rehberlik konularında çalışmaları olmak 

Din Eğitimi ABD Doçent 1 
Din eğitimi araştırmalarında nitel yöntemleri kullanmak ve çocukluk 

dönemi din eğitimi üzerine çalışmaları olmak 

Din Eğitimi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Manevi danışmanlık eğitimi üzerine çalışmaları olmak 

İslam Mezhepleri Tarihi ABD Profesör 1 
Osmanlı Dönemi İslam Mezhepleri Tarihi alanıyla ilgili çalışmaları 

olmak 

Tasavvuf ABD Doçent 1 
Tasavvuf alanında Osmanlı Dönemi Sufileri ve Tarikatları 

konusunda çalışmaları olmak 

Tefsir ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 Kur’an muhtevası ve Mushaf Tarihi alanında çalışmaları olmak 

İslam Hukuku ABD Doçent 1 
İslam Hukukunda makasıd, islam ticaret hukuku, fıkıh usulünde 

deliller hiyerarşisi konularında çalışmaları olmak 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ    

Fotoğrafçılık ve Grafik ABD Doçent 1 
İletişim Çalışmaları alanında doçent unvanı almış, 

fotoğraf ve görsel kültür alanında çalışmaları olmak 

Genel Gazetecilik ABD Profesör 1 Göç ve kültürel kimlik konularında çalışmaları olmak  

Kişilerarası İletişim ABD Doçent 1 Yazılı anlatım, edebiyat ve iletişim üzerine çalışmaları olmak 

Radyo-Televizyon ABD Profesör 1 Medya etiği ve iletişim kuramları alanında çalışmaları olmak 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    

Yazılım Mühendisliği ABD Doçent 1 

Fizik Mühendisliği lisans mezunu, hesaplamalı yoğun madde fiziği 

ve iki boyutlu malzemeler üzerine çalışmaları olmak 

 

Uygulamalı Jeofizik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Jeofizik Mühendisliği bölümü lisans mezunu,  

Jeofizik Mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve 

Uygulamalı Jeofizik yöntemlerde modelleme ve ters çözüm 

konusunda çalışmaları olmak.  

Gıda Mühendisliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Gıda Mühendisliği 

anabilim dalında doktora yapmış ve Starter kültür geliştirme ve 

tarımsal atıkların fermantasyon yoluyla değerlendirilmesi 

konularında çalışmaları olmak  
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SAĞLIK BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 
   

Beslenme ve Diyetetik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Beslenme ve Diyetetik alanında yükseklisans ve doktora yapmış, 

Beslenme ve Diyetetik alanında klinik çalışmaları olmak 

 

Odyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış, 

geriatrik odyoloji ve kulak çınlaması konularında çalışmaları olmak 

SİYASAL BİLGİLER 

FAKÜLTESİ 
   

İktisat Tarihi ABD Profesör 1 
İktisadi düşünce okulları, sektörel ekonomik büyüme, borçlanma, 

göç ve yoksulluk alanlarında çalışmaları olmak. 

Muhasebe ve Finansman ABD Profesör(3) 1 
Muhasebe alanında doçent unvanı almış, muhasebe eğitimi ve 

muhasebe kültürü konularında çalışmaları olmak. 

Mali İktisat ABD Profesör 1 
Maliye bilim dalında doçent unvanına sahip olmak, maliye politikası 

ve vergi politikası alanlarında çalışmaları olmak. 

Politika ve Ekonomi ABD Dr.Öğr.Üyesi(3) 1 
İktisat alanında doktora yapmış olmak, İş gücü ekonomisi ve 

mikroekonometri alanlarında çalışmaları olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

 
   

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon ABD 
Profesör 1 

Nöroanestezi alanında, tıp eğitiminde ve simulasyon eğitiminde 

deneyimi olmak 

Çocuk Cerrahisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Pediatrik laparoskopik ve torakoskopik cerrahi konusunda deneyimi 

olmak 

Genel Cerrahi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Karaciğer nakli ünitesi ve böbrek nakli ünitesinde sorumlu uzman 

olarak çalışmış olmak  

Göğüs Cerrahisi ABD Profesör 1 
Özofagus cerrahisi ve torasik outlet sendromu konularında klinik 

deneyimi ve araştırmaları olmak 

Göz Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Çocuk ve erişkinlerde az görme rehabilitasyonu konusunda 

tecrübesi ve araştırmaları olmak ve kök hücre tedavisi konusunda 

deneyimi olmak 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 

ABD 
Profesör 1 

Jinekolojik malignitelerde sentinel lenf nodu konusunda ve ileri 

düzey laparoskopi ve robotik cerrahi konularında araştırma yapmış 

olmak 

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD Doçent 1 
Kardiyovasküler kök hücreler ve minimal invaziv kalp cerrahisi 

üzerine çalışmaları olmak 

Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi ABD 
Profesör 1 

Klinik Anatomi ve ileri rekonstrüktif mikrocerrahi alanlarında eğitim 

almış olmak 

Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçent 1 
Primer ve revizyon diz ve kalça artroplastisi konusunda bilimsel 

çalışmaları ve deneyimi olmak  

Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçent 1 
Endoskopik omurga cerrahisi konusunda bilimsel çalışmaları ve 

deneyimi olmak 

Tıbbi Patoloji ABD Doçent 1 
Nefropatoloji-Üropatoloji ve Transplant Patolojisi konularında 

deneyimi olmak 

Tıbbi Patoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Jinekopatoloji, nöropatoloji ve moleküler patoloji alanlarında 

deneyimi olmak 

Üroloji ABD Profesör 1 
Pelvik taban sağlığı ve rekonstrüktif üroloji alanında eğitim almış 

olmak 
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Acil Tıp ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Acil tıp uzmanı olmak, Tıp eğitiminde simülasyon sertifikası ve triyaj 

ile ilgili projesi olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD-Çocuk Nörolojisi BD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Nöroimmünoloji alanında deneyimi ve araştırmaları olmak ve en az 

5 yıllık çocuk nörolojisi uzmanı olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD-Çocuk Onkolojisi BD 
Profesör 1 

Çocuk Onkolojisi alanında doçent unvanı almış ve  en az 5 yıl 

üniversite deneyimi olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD-Çocuk Endokrinolojisi  

BD 

Doçent 1 Çocuk Endokrinolojisi alanında doçent unvanı almış olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD- Çocuk Allerji ve 

İmmünoloji BD 

Doçent 1 

Çocuk İmmünolojisi-Alerjisi uzmanı olmak ve  

‘primer immün yetmezlik hastalıkları alanında en az 10 yıllık kemik 

iliği nakli tedavisi deneyimi olmak 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD-Gelişimsel Pediatri BD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Gelişimsel Pediatri uzmanı olmak ve gelişimsel zorlukları olan 

çocuklara uzaktan uygulanan erken girişimler konusunda eğitim 

verme ve araştırma deneyimine sahip olmak 

Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

‘Erişkin bağışıklaması ve organ nakil alıcılarında görülen 

enfeksiyonlar’ alanında çalışmaları olmak  

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

ABD 
Doçent 1 

‘Kardiyopulmoner rehabilitasyon’ ve ‘kas-iskelet sistemi 

ultrasonografisi’ alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak   

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

‘Elektronöromiyografi (ENMG)’ ve ‘kas-iskelet sistemi 

ultrasonografisi’ alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak    

Göğüs Hastalıkları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
‘Endobronşiyal ultrason (EBUS)’ ve ‘torasik ultrason’ konularında 

çalışmaları ve tecrübesi olmak 

İç Hastalıkları ABD-Hematoloji 

BD 
Profesör 1 

Haploidentik hematopoietik kök hücre transplantasyonunda en az 5 

yıl deneyimi olmak ve Trombositopeni, miyelodisplastik sendrom ve 

miyelofibrozis hastalıkları konusunda çalışmaları olmak 

İç Hastalıkları ABD-Hematoloji 

BD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Hemotoloji uzmanı olmak,  Haploidentik hematopoietik kök hücre 

transplantasyonu konusunda deneyimi olmak ve yataklı kemik iliği 

transplantasyonu merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak 

İç Hastalıkları ABD-Tıbbi 

Onkoloji BD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tıbbi onkoloji yandal uzmanı olmak, meme kanseri konusunda 

deneyimi olmak 

İç Hastalıkları ABD-

Gastroenteroloji BD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 Bağırsak Mikrobiyatası üzerine deneyimi ve çalışması olmak 

Kardiyoloji ABD Profesör 1 
İleri ekokardiyografi alanında çalışmaları olmak, ekokardiyografi ve 

kardiyo-onkoloji alanında deneyimi olmak  

Kardiyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 İleri ekokardiyografi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak  

Nöroloji ABD Doçent 1 Hareket bozuklukları ve Nörosonoloji alanlarında deneyimi olmak  

Nükleer Tıp ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 18F-FCH Pet ile ilgili çalışmaları olmak  

Radyasyon Onkolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Brakiterapi konusunda deneyimi ve jinekolojik kanserler ile ilgili 

çalışmaları olmak 

Radyoloji ABD Doçent 1 Onkolojik görüntülemede deneyimi olmak 

Radyoloji ABD Doçent 1 Toraks ve kardiyovasküler görüntülemede deneyimi olmak 

Tıbbi Genetik  ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tıbbi genetik uzmanı olmak, FISH ve array CGH, lösemi 

sitogenetiği, moleküler genetik konularında deneyimi olmak 

Biyofizik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Biyofizik alanında doktora yapmış ve kardiyak elektofizyoloji 

konusunda çalışmaları olmak 
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Fizyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Fizyoloji alanında doktora yapmış, EEG ve elektrofizyolojik veri 

analizi alanında çalışmaları olmak 

Tıbbi Biyokimya ABD Doçent 1 

Üniversite hastanesi klinik biyokimya laboratuvarında en az 5 yıl 

deneyimi olmak, kütle spektrometresi ile ilgili deneyimi ve 

çalışmaları olmak 

Tıbbi  Mikrobiyoloji ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tıp Doktoru ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak, üniversite 

hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında çalışma deneyimi 

olmak 

Tıp Tarihi ve Etik ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tıp Fakültesi mezunu ve Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış, 

Psikiyatri etiği ve tarihi alanında çalışmaları olmak 

UYGULAMALI BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 
   

Gayrimenkul Geliştirme ve 

Yönetimi ABD 
Profesör 1 

Üniversitelerin İnşaat veya Çevre Mühendisliği Bölümü lisans 

mezunu, hidrolik veya çevre teknolojisi alanında doktora yapmış,  

İnşaat Mühendisliği veya Çevre Teknolojisi bilim alanında doçent 

unvanı almış, hidroloji, atık su, kentsel su yönetimi ve kentsel 

altyapı konularında çalışmaları olmak 

VETERİNER FAKÜLTESİ    

Veterinerlik Cerrahisi  ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Küçük hayvanlarda torakoskopik cerrahi ve ultrasonografi üzerine 

çalışmaları olmak 

Veterinerlik Cerrahisi  ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 Küçük hayvan nörolojisi ve Fizik Tedavi üzerine çalışmaları olmak 

Veterinerlik Mikrobiyolojisi 

ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak  

Veterinerlik Anatomisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Veteriner Fakültesi mezunu, Veterinerlik Anatomisi alanında doktora 

yapmış ve Üç Boyutlu Modelleme ve Plastinasyon alanlarında 

çalışmaları olmak 

Veterinerlik Fizyolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Veterinerlik fizyolojisi alanında doktora yapmış, davranış fizyolojisi 

ve in vitro sindirim fizyolojisi konularında çalışmaları ve hayvan 

davranışları kliniğinde deneyimi olmak. 

Veterinerlik Farmakoloji ve 

Toksikolojisi ABD 
Profesör(3) 1 

Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış 

ve endokrin bozucu kimyasallar ile ilgili çalışmaları olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 
Veteriner İç Hastalıkları alanında doktora yapmış, Buzağılarda 

oksidatif stres ve kalp hastalıkları konusunda çalışmaları olmak 

Veterinerlik İç Hastalıkları ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 
Veteriner İç Hastalıkları alanında doktora yapmış, Otoloji alanında 

çalışmaları olmak 

Veterinerlik Parazitolojisi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 

Parazitoloji (Veteriner) Anabilim Dalı Helmintoloji doktora 

programından mezun olmak ve zoonoz helmintlerin moleküler-

konvansiyonel teşhisleri üzerine çalışmaları olmak 

Veteriner Hekimliği Tarihi ve 

Deontoloji ABD 
Dr. Öğr. Üyesi(3) 1 

Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 

alanında doktora yapmış ve Veteriner hekimliğinde iletişim becerileri 

ile ilgili çalışmaları olmak 

Veterinerlik Virolojisi ABD Doçent(3) 1 

Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Viroloji alanında doktora 

yapmış, Klonlama, filogenetik analiz, protein ekspresyonu, ELISA ve 

moleküler tanı sistemi geliştirme ile ilgili çalışmaları olmak 

Veterinerlik Gıda Hijyeni ve 

Teknolojisi ABD 
Dr. Öğr. Üyesi 1 

Veteriner Fakültesi mezunu ve Gıda mikrobiyolojisi alanında 

çalışmaları olmak 

Veterinerlik Patolojisi ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 
Veteriner Fakültesi mezunu, Veterinerlik Patolojisi alanında doktora 

yapmış ve Deney hayvanları üzerinde çalışmaları olmak 
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ZİRAAT FAKÜLTESİ    

Bahçe Bitkileri ABD Profesör 1 

Bağ Yetiştirme ve Islahı alanında çalışıyor olmak ve asmada 

hastalıklara dayanıklılık ve çekirdeksiz üzüm ıslahında marköre 

dayalı seleksiyon tekniği konusunda çalışmaları olmak. 

Bahçe Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Bağ yetiştirme ve ıslahı alanında çalışıyor olmak ve vinifikasyon 

teknikleri ve üzümde fenolik bileşikler konusunda çalışmaları olmak.  

Bahçe Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Sebze yetiştirme ve ıslahı alanında çalışıyor olmak ve sarımsakta 

hasat sonrası fizyolojisi konusunda çalışmaları olmak. 

Fitopatoloji ABD Doçent 1 

Bitki bakteriyolojisi alanında çalışıyor olmak ve moleküler bitki 

bakteriyolojisi, manyetik yakalama hibridizasyonu yöntemi, endofitik 

bakteriler ve fitoplazma hastalıkları konusunda çalışmaları olmak. 

Fitopatoloji ABD Doçent 1 

Bitki mikolojisi alanında çalışıyor olmak ve bitki mikolojisi, 

funguslarda genetik varyasyon, tarla bitkileri hastalıkları ve 

hastalıklara dayanıklılık konularında çalışmaları olmak. 

Tarım İşletmeciliği ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Tarım Ekonomisi bölümü mezunu, Tarım İşletmeciliği alanında 

doktora yapmış ve tarım işletmeciliği konularında çalışmaları olmak. 

Tarım Politikası ve Yayım ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tarım Ekonomisi bölümü mezunu, tarım politikası alanında doktora 

yapmış, iklim değişikliği ve tarım ürünleri dış ticaret politikası 

konusunda çalışmaları olmak. 

Tarım Politikası ve Yayım ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 

Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu, Tarım politikası alanında doktora 

yapmış ve tarımsal desteklerin etkisini ekonometrik yöntemler ile 

analiz eden çalışmaları olmak. 

Tarım Makinaları ABD Doçent 1 
Tarımda otomasyon ve derin öğrenme konularında çalışmaları 

olmak. 

Tarım Makinaları ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Akıllı makina, enerji sistemleri ve uygulamaları alanlarında 

çalışmaları olmak. 

Tarımsal Yapılar ve Sulama 

ABD 
Profesör 1 

Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında doçent unvanı almış, sulama 

suyu tuzluluğunun bitki-su-toprak ilişkilerine etkileri üzerine 

çalışmaları olmak 

Tarla Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Ziraat Fakültesi mezunu ve Yem Bitkileri ve Bitki Sitogenetiği 

konularında çalışmaları olmak 

Tarla Bitkileri ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Ziraat Fakültesi mezunu ve Nişasta ve Şeker Bitkileri ve Bitki 

Biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak 

Hayvan Yetiştirme ABD Doçent 1 
Ziraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doçent unvanı almış, 

kuluçka ve etlik piliç yetiştirme alanlarında çalışmaları olmak 

Yemler ve Hayvan Besleme 

ABD 
Doçent 1 

Ziraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doçent unvanı almış ve 

büyükbaş, küçükbaş ile kanatlı hayvan besleme konularında 

çalışmaları olmak 

Yemler ve Hayvan Besleme 

ABD 
Dr.Öğr.Üyesi 1 

Ziraat Fakültesi mezunu, Zootekni alanında doktora yapmış olmak 

ve kanatlı ve büyükbaş hayvan besleme konularında çalışmaları 

olmak 

Süt Teknolojisi ABD Dr.Öğr.Üyesi 1 
Süt teknolojisi alanında doktora yapmış ve fonksiyonel süt 

bileşenleri konusunda çalışmaları olmak 
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ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ    

Adli Toksikoloji ABD Profesör 1 
Adli Bilimler alanında doçent unvanı almış, adli toksikoloji ve atık su 

konularında çalışmaları olmak 

BİYOTEKNOLOJİ 

ENSTİTÜSÜ 
   

Biyoteknoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 
Nanoteknoloji alanında doktora yapmış, Protein mühendisliği ve 

CRISPR teknolojisi üzerine çalışmaları olmak 

Biyoteknoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 

Analitik Kimya, Biyoteknoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik 

alanında doktora yapmış, biyofiziksel tekniklerle protein 

incelenmesi,  iki boyutlu nanomateryallerin sentezi veya 

elektrokimyasal temelli nanosensörlerin tasarımı ile analitik 

uygulamaları konularında çalışmaları olmak 

TÜRK INKILAP TARİHİ 

ENSTİTÜSÜ 
   

Balkan Çalışmaları ABD Doçent 1 

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu, Atatürk 

İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti bilim alanında doçent unvanı almış 

ve Yunanistan ile ilgili çalışmaları olmak. 

Balkan Çalışmaları ABD Dr. Öğr. Üyesi 1 

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılap Tarihi anabilim dalında yükseklisans ve doktora 

yapmış ve Yunanistan ile ilgili çalışmaları olmak. 

BEYPAZARI MYO    

Ahçılık Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 

Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu, Gıda Mühendisliği 

Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, uçucu 

aroma bileşenleri dağılımı ve geleneksel mübadil mutfağı üzerine 

çalışmaları olmak. 

GAMA MYO    

Altarnatif Enerji Kayn.Tek.Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve yükseklisans mezunu, 

Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında doktora yapmış, Boya 

duyarlı güneş hücreleri, Heteroeklem yapılar ve Fotodedektörler 

konularında çalışmaları olmak 

NALLIHAN MESLEK YO.    

Bilgisayar Programcılığı Pr. Dr.Öğr.Üyesi 1 

Fizik alanında doktora yapmış, sıfır atış öğrenme algoritması ve 

gömülü sistemler (FPGA-uTCA) konularında çalışmaları olmak 

 

(1) Fen Fakültesi için ilan edilen doçent ve profesör kadrolarına müracaat edecek 

adayların ÜAK Doçentlik Başvuru Dilekçesini başvuru evrakı ile birlikte teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

(2) Doktor öğretim üyesi kadrosuna doçent ve profesör unvanına/kadrosuna sahip kişiler 

başvuramazlar. 

(3) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. maddesinin 7/ç fıkrasında belirtilen 

yabancı dil puanına sahip olmak. 

 13124/1/1-1 



28 Ekim 2022 – Sayı : 31997 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175 

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi 

alınacaktır.  

Kadrolara Başvuracak Adaylar:  

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, 

Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.  

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  

3-Özgeçmiş,  

4-Diploma, geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu 

mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı 

belge)  

5-Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine 

dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) 

6-ALES Belgesi  

7-2 adet fotoğraf  

8-Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)  

9-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)  

SINAV TAKVİMİ  

Duyuru Başlama Tarihi  : 28.10.2022 

Son Başvuru Tarihi : 15.11.2022 

Ön Değerlendirme Tarihi : 22.11.2022 

Sınav Giriş Tarihi : 28.11.2022 

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.12.2022 

ÖNEMLİ NOTLAR  

1-Başvuru şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması 

gerekmektedir. 

2-Sonuçlar kadronun ilan edildiği birimin internet adresinde yayımlanacaktır. 

3-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları 

gerekmektedir.  

4- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular ile 

eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru 

tarihine kadar ilgili birimin müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden 

Üniversitemiz sorumlu değildir.)  

5-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz 

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

hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  

6-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak 

onaylanması ya da  e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir. 

7- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 31 inci maddesi uyarınca atama 

yapılacaktır. 
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BİRİM UNVANI ADET DERECE 
ALES 
PUANI 
/TÜRÜ 

YABANCI 
DİL 

PUANI 
 AÇIKLAMALAR 

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI 
İNTERNET ADRESİ 

DİL VE TARİH 
COĞRAFYA 
FAKÜLTESİ 

       

Hititoloji ABD 
ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 2 70/SÖZ 65 
Hititoloji alanında lisans ve tezli yükseklisans 
yapmış olmak 

http://www.dtcf.ankara.edu.tr 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

       

Sosyal Hizmet 
ABD 

ÖĞR.GÖR. 
(Uyg.Bir.Çal.
Üze.) 

1 5 70/EA 65 
Sosyal Hizmet programında lisans mezunu ve 
Sosyal Hizmet alanında tezli yükseklisans yapmış 
olmak 

http://health.ankara.edu.tr 

1.ORGANİZE 
SANAYİ 
BÖLGESİ 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

       

Mekatronik Pr. 
ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 4 Muaf Muaf 
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında lisans, 
tezli yükseklisans ve doktora yapmış olmak 

http://auaso1osbmyo.ankara.edu.tr 

AYAŞ MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

       

Özel Güvenlik ve 
Koruma Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 6 Muaf  Muaf 

Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu ve ilgili 
alanda tezli yükseklisans yapmış olmak, lisans 
eğitimi sonrasında alanında 5 yıl tecrübeye sahip 
olmak, yükseköğretim kurumlarında ders vermiş 
olmak. 

http://ayasmyo.ankara.edu.tr 

Sosyal Güvenlik 
Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 6 70/EA Muaf 

Uluslararası İlişkiler alanında tezli yükseklisans 
yapmış olmak, halkla ilişkiler alanında 5 yıl 
tecrübeye sahip olmak, yükseköğretim 
kurumlarında ders vermiş olmak 

http://ayasmyo.ankara.edu.tr 

BEYPAZARI 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

             

Acil Durum ve 
Afet Yönetimi Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 5 70/SAY  Muaf 

Çevre mühendisliği alanında lisans, çevre 
teknolojileri alanında tezli yükseklisans yapmış 
olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl 
çalışmış olmak 

http://bemyo.ankara.edu.tr/ 

Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 6 Muaf Muaf 

Lisans mezunu olup yükseköğretim kurumlarında 
ilgili alanda en az 3 yıl çalışmış olmak, “yangın 
eğitici eğitimi”, “yüksekte çalışma eğitici eğitimi” ve 
acil durum kriz yönetimi eğitici eğitmenliği” 
sertifikalarına sahip olmak 

http://bemyo.ankara.edu.tr/ 

Turizm ve 
Seyahat 
Hizmetleri Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 6 70/SÖZ Muaf 
İletişim fakültesi lisans mezunu olup iletişim bilimleri 
alanında tezli yükseklisans yapmış olmak 

http://bemyo.ankara.edu.tr/ 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

           

Eczane 
Hizmetleri Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 5 70/SAY Muaf 
Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve 
alanında en az 2 yıl deneyimi bulunmak 

http://shmyo.ankara.edu.tr/ 

Radyoterapi Pr. 
ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 5 70/SAY Muaf 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans 
mezunu olmak, fizyoloji alanında tezli yükseklisans 
yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında 
alanıyla ilgili 3 yıl ders verme deneyimi bulunmak 

http://shmyo.ankara.edu.tr/ 

Tıbbi Laboratuvar 
Teknikleri Pr. 

ÖĞR.GÖR. 
(Ders Ver. 
Üze.) 

1 5 70/SAY Muaf 

Moleküler biyoloji ve genetik lisans mezunu olmak, 
tıbbi biyokimya alanında tezli yükseklisans yapmış 
olmak. “Deney hayvanları” eğitim sertifikasına 
sahip olmak. Hücre kültürü ve temel moleküler 
teknikleri (yeni nesil dizileme, PCR, Western-Blot, 
immünohistokimya) deneyimine sahip olmak. 
Alanıyla ilgili en az 2 yıl deneyimi bulunmak 

http://shmyo.ankara.edu.tr/ 

 13124/2/1-1 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik 
Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.  

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

BİRİMİ UNVANI ABD/PR. DRC. ADET ARANAN NİTELİKLER 

EĞİTİM 

FAKÜLTESİ 

Profesör 

Eğitimde 

Programları ve 

Öğretim 

1 1 

Doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında 

almış olup, öğrenme öğretme süreçleri, öğretmen 

eğitimi ve aktif öğrenme üzerine çalışmaları olmak. 

Profesör Eğitim Yönetimi 1 1 

Doçentliğini eğitim yönetimi alanında almış olup, 

okul yöneticiliği, okul kültürü ve eğitsel liderlik 

üzerine çalışmaları olmak. 

FEN EDEBİYAT 

FAKÜLTESİ 

Profesör Fizikokimya 1 1 

Doçentliğini kimya alanında almış olup, manyetik 

polimerik reçine, hidrojel sentezi, ağır metal ve boyar 

madde adsorpsiyonu üzerine çalışmaları olmak.  

Profesör Genel Fizik 1 1 

Doçentliğini fizik alanında almış olup, Ising modelinin 

dinamik manyetik özellikleri ve kuantum noktaların 

optik özellikleri üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Fizikokimya 3 1 

Doktorasını kimya anabilim dalında yapmış olup, 

raman spektroskopisi, polimer kimyası, iletken 

polimerlerin band yapıları ve hesaplamalı kimya 

üzerine çalışmaları olmak. 

İKTİSADİ VE 

İDARİ BİLİMLER 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Sağlık Yönetimi 3 1 

Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü lisans mezunu 

olup,  doktorasını sağlık yönetimi veya işletme 

anabilim dalında yapmış, sağlık hizmetleri,  

sağlık kurumlarında örgüt kültürü 

ve sağlık okur yazarlığı    üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Sağlık Yönetimi 3 1 

Doktorasını sağlık yönetimi veya işletme anabilim 

dalında yapmış olup, cerrahi hastaların sağlık 

 hizmet kalitesi ve sağlık çalışanlarının 

örgütsel bağlılıkları üzerine çalışmaları olmak.  

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
3 1 

Doktorasını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler 

alanında yapmış olup, istihbarat, terörizm, nükleer 

silahlanma, ulusal ve uluslararası güvenlik üzerine 

çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Yönetim ve 

Organizasyon 
3 1 

Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, 

örgütsel davranış ve örgütlerde dışlanma üzerine 

çalışmaları olmak. 

İLAHİYAT 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Din Bilimleri 3 1 

İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, din eğitimi 

alanında doktora yapmış ve okul öncesi dönemde 

din eğitimi üzerine çalışmaları olmak. 

İLETİŞİM 

FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Reklamcılık 3 1 

Doktorasını reklamcılık veya halkla ilişkiler alanında 

yapmış olup, reklam ve siyasal iletişim üzerine 

çalışmaları olmak. 

KENEVİR 

ARAŞTIRMALARI 

ENSTİTÜSÜ 

Doçent Tarım ve Gıda 1 1 

Doçentliğini tarla bitkileri yetiştirme ıslahı alanında 

almış olup, tıbbi aromatik bitkiler üzerine yayınlar 

yapmış ve kenevirle ilgili projeleri olmak. 
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MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Doçent Hidrolik 1 1 

Lisans, lisansüstü eğitimini ve doçentliğini inşaat 
mühendisliği alanında almış olup, yapay zekanın 
hidroloji alanında uygulamaları üzerine çalışmaları 
olmak.  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Bölge Planlama 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini şehir ve bölge 
planlama veya harita mühendisliği anabilim dalında 
yapmış olup, üç boyutlu modelleme ve arazi 
yönetimi üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Konstrüksiyon ve 
İmalat 

3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini makine mühendisliği 
alanında yapmış olup, amorf polimerlerin mekanik 
karakterizasyonu ve nümerik modellenmesi üzerine 
çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Mimarlık Tarihi 3 1 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans 
ve doktorasını mimarlık anabilim dalı mimarlık tarihi 
alanında yapmış ve kırsal yerleşim morfolojisi 
üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Şehircilik 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini şehir ve bölge 
planlama anabilim dalında yapmış olup, kentsel 
dönüşüm ve kültür ekonomisi üzerine çalışmaları 
olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

3 1 

Yüksek lisansını toplum sağlığı hemşireliği, 
doktorasını hemşirelik alanında yapmış olup, halk 
sağlığı hemşireliği, engelli bireyler ve yaşlı sağlığı 
üzerine çalışmaları olmak. 

SORGUN 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Muhasebe ve 
Vergi 
Uygulamaları 

3 1 

Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, 
yarı zamanlı girişimcilik, kurumsal kaynak 
planlaması, örgütsel gurur, örgütsel imrenme 
üzerine çalışmaları olmak. 

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Beden Eğitimi ve 
Spor 

3 1 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü lisans 
mezunu olup, doktorasını beden eğitimi ve spor 
anabilim dalında yapmış ve sporcu besin takviyeleri 
üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

Spor Yönetimi 3 1 

Spor yöneticiliği bölümü lisans mezunu olup, 
doktorasını spor yöneticiliği anabilim dalında yapmış 
ve toplumsal cinsiyet alanı üzerine çalışmaları 
olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

Doçent Göz Hastalıkları 1 1 
Doçentliğini ilgili alanda almış olup, sistemik 
hastalıklarda retinanın vasküler yapısının 
incelenmesi üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Aile Hekimliği 3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, obezite-bilişsel 
fonksiyon ilişkisi üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Beyin ve Sinir 
Cerrahisi 

3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Enfeksiyon 
Hastalıkları ve 
Klinik 
Mikrobiyoloji 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, tularemi, HIV ve 
hantavirüs enfeksiyonu üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

3 1 
Uzmanlığını veya doktorasını histoloji ve embriyoloji 
anabilim dalında (Tıp) yapmış olup, deneysel sepsis 
modeli üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Histoloji ve 
Embriyoloji 

3 1 

Uzmanlığını veya doktorasını histoloji ve embriyoloji 
anabilim dalında (Tıp) yapmış olup, üremeye 
yardımcı tedavi (üyte) laboratuvar uygulamaları 
eğitim sertifikası ile yüksek çözünürlüklü mikroskop 
kullanım tecrübesine sahip ve yüksek çözünürlüklü 
mikroskop kullanımı üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Kardiyoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Ortopedi ve 
Travmatoloji 

3 1 
Uzmanlığını ilgili alanda almış olup, artroskopi 
üzerine çalışması olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Radyoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 

Dr. Öğr. 
Üyesi* 

Tıbbi Patoloji 3 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. 



28 Ekim 2022 – Sayı : 31997 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179 

 

TURİZM 

FAKÜLTESİ   

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
3 1 

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü lisans 

mezunu olup, yüksek lisans ve doktorasını 

gastronomi ve mutfak sanatları anabilim dalında 

yapmış, yöresel gıdalar, yiyecek içecek deneyimleri 

ve gastronomi turizmi konularında yayınları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Gastronomi ve 

Mutfak Sanatları 
3 1 

Gıda mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, 

yüksek lisans ve doktorasını gıda mühendisliği tahıl 

teknolojisi alanında yapmış, glutensiz ve 

dondurulmuş gıdalar üzerine yayınları olmak. 

YERKÖY ADALET 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Sosyal Güvenlik 3 1 

Lisans ve lisansüstü eğitimini iktisat alanında yapmış 

olup, sosyal hizmet politikaları ve kalkınma iktisadı 

üzerine çalışmaları olmak. 

YOZGAT 

MESLEK 

YÜKSEKOKULU 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bankacılık ve 

Sigortacılık 
3 1 

Doktorasını işletme anabilim dalında yapmış olup, 

hizmet pazarlaması, pazar yönelimi ve marka 

üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Elektronik 

Teknolojisi 
3 1 

Lisansüstü eğitimini elektrik-elektronik mühendisliği 

alanında yapmış olup, sayısal filtre tasarımı ve 

optimizasyon üzerine çalışmaları olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Otomotiv 

Teknolojisi 
3 1 

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olup, 

optimizasyon, yakıtlar ve yanma üzerine çalışmaları 

olmak. 

ZİRAAT 

FAKÜLTESİ 

Doçent 

Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve 

Islahı 

1 1 

Doçentliğini ilgili alanda almış olup, meyvecilikte 

stres fizyolojisi ve histolojisinde uluslararası yayınları 

olmak. 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Bahçe Bitkileri 

Yetiştirme ve 

Islahı 

3 1 

Doktorasını bahçe bitkileri veya biyoteknoloji 

anabilim dalında yapmış olup, meyvecilik üzerine 

uluslararası yayınları olmak.  

Müracaat tarihleri: 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.  

*3 (üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. 

 

AÇIKLAMALAR:   

1-Başvurular şahsen yapılacaktır. 

2-Adli sicil belgesi 

3-Fotoğraf 1 (bir) adet 

4 -Özgeçmiş ve yayın listesi, (yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı, son 

sayfasında ise ad, soyad, imza ve tarih olacaktır.) 

5-Adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan 

Puanlama tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir. 

6-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması 

yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir. 

 12946/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Çanakkale İlinde Bulunan ve Ekli Listede İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla

İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6307)
–– Konya İli, Karatay İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi

Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6308)
–– Konya İli, Kadınhanı İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi

Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6309)
–– Mersin İli, Bozyazı İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bozyazı Melenia Doğal Sit Alanının

Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6310)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Akbaba ve Dereseki Mahalleleri Etabı
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6311)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Elmalı ve Örnekköy Mahalleleri Etabı
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların
Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6312)

–– Hatay İli, Kırıkhan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Gölbaşı Gölü Doğal Sit Alanının
Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen
Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 6313)

–– Bursa İli, Osmangazi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Osmangazi
Meydanı Projesi Kapsamında Osmangazi Belediye Başkanlığı Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6314)

–– Yozgat-Sorgun Araplı Göleti İkmali Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı
Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6315)

–– 154 kV Denizli RES-Denizli Batı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6316)

YÖNETMELİKLER
–– Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Malzemeleri Piyasa Gözetimi ve

Denetimi Yönetmeliği
–– Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının

Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2011-6)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

–– Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
(2004-5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

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


