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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs

Kanununun 3/a maddesine göre kurulan icra daireleri başkanlıklarının kuruluş, görev ve yet-
kileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun

3/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Adalet Bakanını,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkanlık: İcra İşleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Büro: İcra daireleri başkanlıklarının görev ve yetkilerine ilişkin her türlü iş ve iş-

lemlerin yürütüldüğü ve buna dair kayıt ve arşivlerin tutulduğu birimi,
d) Diğer personel: İcra daireleri başkanlığı ile icra ve iflâs dairelerinde görevlendirilen

icra personeli dışındaki çalışanları,
e) İcra daireleri başkanlığı: İcra ve İflâs Kanununun 3/a maddesine göre Bakanlık ta-

rafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla kurulan icra daireleri baş-
kanlığını,

f) İcra personeli: İcra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibini, 
g) Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,
ğ) UYAP: Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,
ifade eder.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

8 Kasım 2022
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İKİNCİ BÖLÜM
İcra Daireleri Başkanlığının Kuruluşu

İcra daireleri başkanlığının kuruluşu ve yetki çevresi
MADDE 4- (1) Yıllık gelen dosya sayısı yüz bin ve üzeri olan illerde Başkanlığın teklifi

ve Bakanın onayıyla yetki çevresi de belirlenmek suretiyle Başkanlığa bağlı olarak bir veya
birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.

(2) İcra daireleri başkanlığının yetki çevresi, Başkanlığın teklifi ve Bakanın onayıyla
değiştirilebilir.

İcra daireleri başkan ve başkan yardımcısının atanmaları ile tabi olacakları hü-
kümler

MADDE 5- (1) İcra daireleri başkanlığına birinci sınıf olmuş, icra daireleri başkan yar-
dımcılığına ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından mu-
vafakatleri alınarak Bakanlıkça atama yapılır.

(2) İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, İcra ve İflâs Kanununda hü-
küm bulunmayan hâllerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun
Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hâkimlere ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) İcra daireleri başkanlığına atanan başkan ve başkan yardımcılarının herhangi bir
nedenle aynı anda görevde bulunmamaları halinde icra daireleri başkanlığının görevleri ko-
misyon tarafından yerine getirilir.

Büronun oluşumu ve personelin görevlendirilmesi 
MADDE 6- (1) İcra daireleri başkanlığında her türlü iş ve işlemlerin yürütüldüğü, buna

dair kayıt ve arşivlerin tutulduğu büro oluşturulur.
(2) Büroda, Bakanlık tarafından yeteri kadar icra personeli ve diğer personel görevlen-

dirilir. İcra daireleri başkanlığının teklifi üzerine de Bakanlık tarafından görevlendirme yapı-
labilir.

(3) Büroda yeteri kadar icra personelinin bulunmaması hâlinde veya ivedi durumlarda
Bakanlık tarafından görevlendirme yapılıncaya kadar icra daireleri başkanlığı tarafından icra
müdür yardımcısı ve icra kâtipleri arasından geçici olarak görevlendirme yapılabilir. Bu gö-
revlendirme yedi gün içinde Başkanlığa bildirilir.

(4) Büroda yeteri kadar hizmetli personelin bulunmaması hâlinde icra daireleri başkan-
lığınca talep edilmesi üzerine komisyon tarafından görevlendirme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İcra Daireleri Başkanlığının Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

İcra daireleri başkanlığının görevleri
MADDE 7- (1) İcra daireleri başkanlığının görevleri şunlardır:
a) İcra ve iflâs dairelerini daimî gözetim ve denetim altında tutmak.
b) İcra ve iflâs dairelerinin idari işlerine bakmak.
c) İcra ve iflâs dairelerinin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağla-

mak.
ç) Büronun denetimini yapmak.
d) Adalet müfettişlerince ve Cumhuriyet savcılarınca icra ve iflâs dairelerinde yapılan

denetimler sonucunda düzenlenen denetim raporlarında belirtilen eksik, hatalı ve yanlış uygu-
lamaların giderilmesi ve tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri almak.

e) İcra ve iflâs dairelerinin iş bölümünü onaylamak.
f) İcra ve iflâs dairesi açılmasını, kapatılmasını veya icra ve iflâs işlerinin bir dairede

birleştirilmesini Başkanlığa teklif etmek.
g) İflâs dairesi bulunmayan mahallerde ihtiyaç hâlinde iflâs işlerine bakacak icra dai-

resini belirleyerek Başkanlığın onayına sunmak.
ğ) İcra ve iflâs dairelerine gelen takip ve diğer işlerin; daireler arasında eşit ve adil da-

ğıtılması, kalitenin artırılması, etkin, hızlı ve verimli bir iş ortamının sağlanması amacıyla Ba-
kanlıkça belirlenen tevzi kriterlerini uygulamak ve bu kriterlere ilişkin önerilerini Başkanlığa
bildirmek.

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2022 – Sayı : 32007



h) Aynı mahalde birden fazla icra ve iflâs dairesi bulunan yerlerde icra personeli ile di-
ğer personelin hangi dairede görev yapacağına karar vermek, bir ayı geçen daireler arası gö-
revlendirmeleri karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.

ı) İcra başmüdürü ve icra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması hâ-
linde icra müdürlüğüne aynı mahalden kimin vekâlet edeceğine karar vermek ve karar tarihin-
den itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.

i) İcra ve iflâs dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulun-
maması hâlinde yetki çevresindeki icra kâtipleri arasından geçici görevlendirme yapmak ve
karar tarihinden itibaren yedi gün içinde Başkanlığa bildirmek.

j) İcra ve iflâs dairelerinde çalışmak üzere görevlendirilen diğer personelin hangi dai-
rede görev yapacağını belirlemek.

k) İcra ve iflâs dairesi başmüdürünün veya başmüdürün bulunmadığı yerlerde icra mü-
dürünün yıllık izin talepleri ile tüm icra personelinin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrası gereğince mazeret izni taleplerini değer-
lendirerek gerekli işlemleri yapmak.

l) İcra personelinin hastalık raporlarının 22/8/2011 tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Has-
talık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu
incelemek ve gerektiğinde bu hususa ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

m) Başkanlığın teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan aday memurların adaylık
eğitimlerine ve asli memurluğa atanmalarına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak.

n) Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam
edilen personel ile ilgili 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda sözleşme imzala-
mak, sözleşmelerin feshine veya yenilenmemesine ilişkin teklifleri sunmak.

o) İcra ve iflâs dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak
her yılın Ocak ve Temmuz aylarında faaliyet raporu düzenleyerek Başkanlığa sunmak.

ö) 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Yediemin
Depoları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda lisanslı yediemin depolarını denetlemek.

p) Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
r) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yerine getirmek.
İcra daireleri başkanının görevleri
MADDE 8- (1) İcra daireleri başkanının görevleri şunlardır:
a) İcra daireleri başkanlığını yönetmek ve temsil etmek.
b) İcra ve iflâs dairelerinin daimî gözetim ve denetimini yapmak.
c) İcra ve iflâs dairelerinin idari işlerine bakmak.
ç) İcra ve iflâs dairelerinin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak, bu konuda

gerekli tedbirleri almak.
d) İcra ve iflâs daireleri arasında koordinasyonu sağlamak ve planlamalar yapmak.
e) İcra daireleri başkanlığınca 7 nci maddede düzenlenen hususlara ilişkin iş ve işlemleri

yerine getirmek veya yapılmasını sağlamak.
f) İcra daireleri başkanlığının iş bölümünü yapmak.
g) Büronun uyumlu, verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
ğ) Doğru ve güvenilir adli istatistikler elde edilebilmesi amacıyla verilerin sisteme doğ-

ru, eksiksiz ve zamanında girilmesini sağlamak ve denetlemek.
h) Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ı) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.
İcra daireleri başkan yardımcısının görevleri
MADDE 9- (1) İcra daireleri başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
a) İcra daireleri başkanının yokluğunda ona vekâlet etmek.
b) İcra daireleri başkanlığı iş bölümüne göre verilen görevleri yerine getirmek.
c) İcra daireleri başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ç) Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
d) Mevzuattan kaynaklanan diğer görevleri yapmak.
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Büronun görevleri 
MADDE 10- (1) Büronun görevleri şunlardır:
a) İcra daireleri başkan ve yardımcıları tarafından verilen görevleri yapmak.
b) İcra daireleri başkanlığının gelen ve giden evrak kayıtlarını tutmak ve gerekli yazış-

maları yapmak.
c) İcra ve iflâs dairelerini ilgilendiren tüm kararların icra ve iflâs dairelerine bildiril-

mesini sağlamak.
ç) İcra personeline ilişkin disiplin soruşturmalarının dosya ve kayıtlarını tutmak.
d) İcra ve iflâs dairelerinde çalışan personelin daireler arası görevlendirme kararını icra

ve iflâs dairelerine bildirmek ve bu karar gereğinin takibini yapmak.
e) İcra personelinin izin ve rapor durumlarına ilişkin verileri UYAP’a işlemek.
f) UYAP’a işlenmesi gereken tüm verileri doğru, eksiksiz ve zamanında girmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim

İcra daireleri başkanlığının denetimi
MADDE 11- (1) İcra daireleri başkanlığı adalet müfettişleri tarafından denetlenir.
(2) Adalet müfettişlerince yapılacak denetim sonucunda tanzim edilen öneriler listesinin

bir nüshası icra daireleri başkanlığınca Başkanlığa gönderilir.
İcra ve iflâs dairelerinin denetimi
MADDE 12- (1) İcra ve iflâs daireleri, icra daireleri başkanlığının daimî gözetimi ve

denetimi altındadır. İcra daireleri başkanlığı, bu görevini fiili olarak ve UYAP üzerinden yerine
getirir.

(2) İcra ve iflâs daireleri, İcra ve İflâs Kanunu ile 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Res-
mî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğine istinaden adalet müfettişleri ve
Cumhuriyet savcıları vasıtası ile denetime tabi tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Raporu ile Tutulması Gereken Kayıt ve Kartonlar

Faaliyet raporu
MADDE 13- (1) İcra daireleri başkanlığınca icra ve iflâs dairelerinin etkinliğinin ve

verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak her yılın Ocak ve Temmuz aylarında faaliyet raporu
düzenlenir.

(2) Faaliyet raporu aşağıdaki hususları ihtiva eder:
a) İcra ve iflâs dairelerinin personel ve iş durumunu gösterir istatistiki bilgiler. 
b) İcra ve iflâs dairelerince yapılan haciz, kıymet takdiri, rızai satış ile cebri satışa ilişkin

istatistiki bilgiler.
c) İcra ve iflâs dairelerince yapılan hacizler sonucunda muhafaza altına alınan menkul-

lerin niceliği ve niteliği ile teslim edildiği yediemine ilişkin istatistiki bilgiler.
ç) İcra ve iflâs dairelerinin işleyişine ve personeline ilişkin yakınmaların genel mahiyeti

ile alınan tedbirlere ilişkin bilgiler.
d) İcra personeli ile ilgili disiplin soruşturmalarının genel olarak niceliği ve niteliği ile

ilgili bilgiler.
e) İcra daireleri başkanlığı tarafından icra ve iflâs dairelerinin etkinliğinin ve verimli-

liğinin artırılmasına ilişkin öneriler ile bu amaca yönelik dönem içerisinde yapılan çalışmalar.
f) İcra personelinin kapasitesinin artırılması için ihtiyaç duyulan eğitim konularına iliş-

kin öneriler.
g) İcra daireleri başkanlığı ile icra ve iflâs dairelerinin fiziki durumu, teknik donanım

yapısı ve ihtiyaç duyulan araç ve gereçlere ilişkin bilgiler.
ğ) Görüş ve öneriler.
(3) Düzenlenen faaliyet raporu on beş gün içinde Başkanlığa gönderilir.
Tutulması gereken kayıtlar
MADDE 14- (1) İcra daireleri başkanlığı tarafından aşağıda yazılı kayıtların ilgili mev-

zuat hükümlerine uygun olarak UYAP’ta tutulması zorunludur:
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a) Bilgi edinme kaydı: 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
gereğince yapılan bilgi edinme başvurularının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; başvuranın kimlik
ve iletişim bilgileri, talebin tarihi, konusu ile verilen cevap ve tarih sütunlarından oluşur.

b) Disiplin soruşturma kaydı: Birimlerde çalışan personel hakkında idari yönden yapılan
soruşturma ve sonuçlarının tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, mağdur veya şikâyetçi-
nin varsa adı ve soyadı ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve iletişim bilgileri, hakkında
soruşturma açılan personelin adı, soyadı, sicil numarası, görev yeri, eylemin türü, belgenin
geliş tarihi, disiplin soruşturmasına başlama tarihi, savunmanın istenildiği tarih, varsa görevden
uzaklaştırma kararı ile nihai karar sonucu ve tarihi, verilen kararlara karşı başvurulan kanun
yolu ve sonucu sütunlarından oluşur.

c) Faaliyet rapor kaydı: İcra ve iflâs dairelerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
amacıyla 13 üncü maddeye göre düzenlenen raporların tutulduğu kayıttır.

ç) Görüş kaydı: Bakanlıkça ve icra daireleri başkanlığınca verilen görüşlerin tutulduğu
kayıttır. Bu kayıt; görüşlerin sıra numarası, tarihi ve konusu gibi hususları içerir.

d) Karar kaydı: İcra daireleri başkanlığınca verilen kararların tarih sırasına göre tutul-
duğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, alındığı tarih, ilgilinin
adı ve soyadı sütunlarından oluşur.

e) Muhabere kaydı: Diğer kayıtlarda tutulması gerekmeyen her türlü yazışmaların tu-
tulduğu kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrakın tarihi, numarası, gönderilen veya gönderen
kurumun adı, geliş veya gönderilme tarihi, evrakın özeti ile düşünceler sütunlarından oluşur.

f) Teftiş kaydı: Adalet müfettişleri tarafından yapılan teftişte tespit edilmiş olan aksak-
lıklara ve bunların düzeltilmesine ilişkin öneriler listesinin tutulduğu kayıttır. Bu kayıt; dene-
timin yapıldığı tarihi, denetim yapan adalet müfettişinin adı ve soyadı ile öneriler sütunlarından
oluşur.

g) Zimmet kaydı: İcra daireleri başkanlığınca UYAP üzerinden gönderilemeyen evrakın
işlendiği kayıttır. Bu kayıt; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği merci, alındığı tarih,
evrakı alanın adı, soyadı, görevi ve imzası ile düşünceler sütunlarından oluşur.

(2) İcra daireleri başkanlığınca tutulmasında fayda görülen başkaca kayıtlar da UYAP
üzerinden tutulabilir.

Tutulması gereken kartonlar
MADDE 15- (1) 14 üncü maddede düzenlenen kayıtlara ilişkin UYAP ortamında karton

tutulması zorunludur.
(2) 14 üncü maddede düzenlenen kayıtlar içerisinde gerekli görülen evrak için ayrıca

fiziki karton tutulur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi
MADDE 16- (1) İcra daireleri başkanlığı ile icra ve iflâs dairelerinin tefrişat, kırtasiye ve

donanım gibi her türlü ihtiyaçları, mahallî Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yerine getirilir.
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde İcra ve İflâs Kanunu

Yönetmeliği uygulanır.
(2) İcra personeli ve diğer personelin disiplin işlemlerinde 5/4/2017 tarihli ve 30029

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Devam eden işler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanmış

ve sonuçlandırılmamış işlemler, yürürlük tarihinden önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine
göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Sağlık Bakanlığından:
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Diş Protez
Laboratuvarları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3- 31/12/2011 ilâ 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvar-
larında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak
üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsa-
mında eğitim almış olanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere,
yardımcı personel olarak çalışabilir. 

Yardımcı personel, diş protez teknisyeni/teknikerine aşağıda sıralanan işlerde yardımcı
olur:

a) Ölçü dezenfeksiyonu.
b) Kaşık hazırlama.
c) Kutulama.
ç) Base plak.
d) Mum şablon.
e) Artikülatöre/oklüzöre model bağlama.
f) Diş eti modelajı için mum yığma.
g) Muflaya alma.
ğ) Mum atımı ve izolasyonun sağlanması.
h) Akril polimerizasyonu.
ı) Mufladan çıkartma, temizleme.
i) Döküm sonrası kronun temizlenmesi.
Yardımcı personele bu Yönetmelik kapsamında çalışma belgesi düzenlenirken Ek-4’te

yer alan Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesinde belge düzenlenen personel ala-
nına “yardımcı personel” ibaresi yazılır.

Yardımcı personel, 1219 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta görev tanımları ya-
pılan diş hekimi ve diş protez teknikeri/teknisyeninin görev alanına giren işleri yapamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN 
BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1- 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Ya-
ban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hak-
kında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi beş”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan
“10’dan” ibaresi “25’ten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

SİVİL HAVA ARACI KAZA VEYA CİDDİ OLAYLARINI ARAŞTIRMA 
VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ (HKY-13)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava aracı kaza veya ciddi olaylarının

bildirimlerinin yapılması, araştırılması ve incelenmesi, gerçekleşebilecek kaza ve ciddi olay-
ların önlenmesi hususunda inceleme raporları yayımlanması; bunlara ilişkin usul ve esaslar ile
görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 
a) Ülkemiz hava sahasında meydana gelen tüm sivil hava aracı kaza veya ciddi olayla-

rının araştırılması ve incelenmesini,
b) Bulunduğu coğrafi konuma bakılmaksızın Türk tescilli ve/veya üretici yetkisini veya

tasarım yetkisini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alan sivil hava aracı kaza veya ciddi
olaylarının araştırılması ve incelenmesini,

c) Sivil hava aracının sahibini, işletmecisini, üreticisini, tasarımcısını, sivil havacılıkla
ilgili tüm kurum ve kuruluşları, mahalli mülki amirlerini,

ç) Sivil hava aracının tasarımcı, üretici, tescil edildiği ve işletmeci ülkelerinin kaza veya
ciddi olaylarıyla ilgilenen kurumlarını,

kapsar.
(2) Devlet hava araçları, paraşüt, yamaç paraşütü, yelken kanat, deneysel hava araçları,

uçuş operasyonu haricinde meydana gelen kaza veya ciddi olaylar veya herhangi bir ülke ta-
rafından sivil tescil işareti verilmeyen hava araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık

Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
489/A ve 508 inci maddelerine ve 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla taraf olduğumuz Şi-
kago Konvansiyonu gereğince ICAO Ek-13’e dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akredite temsilci: Bir devlet tarafından, nitelikleri temelinde diğer bir devlet tara-

fından yürütülmekte olan bir araştırma ve incelemeye katılma amacıyla tayin edilen persone-
li,

b) Araştırma ve inceleme: Kaza veya ciddi olaya yol açan nedenlerin ve katkıda bulunan
faktörlerin tespit edilmesini, emniyet tavsiyelerinde bulunulmasını, bilgilerin toplanmasını,
analizini ve sonuç çıkartmayı içeren benzeri kaza veya ciddi olayın meydana gelmesini önleme
amacıyla gerçekleştirilen süreci,

c) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,
ç) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
d) Başkan: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanını,
e) Başkanlık: Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığını,
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f) Ciddi olay: Oluşan durum itibarıyla kaza ihtimalini içeren ancak sonucunda ölüm,
yaralanma veya uçuş performansını etkileyecek nitelikte hasar oluşmadığından dolayı kaza
olarak sınıflandırılmayan olayları,

g) Ciddi yaralanma: Uçuş operasyonu esnasında meydana gelen hava aracı kazası sıra-
sında bir şahsın maruz kaldığı aşağıdaki durumlardan en az birini haiz;

1) Kaza tarihinden itibaren yedi gün içerisinde toplam 48 saatten daha uzun süreyle
hastaneye yatılmasını,

2) El ve ayak parmakları ya da burundaki basit kırıklar haricinde herhangi bir kemiğin
kırılmasını,

3) Ciddi kanama, sinir, kas ya da tendon hasarına neden olan yırtılmaları,
4) Herhangi bir iç organın zarar görmesini,
5) İkinci ya da üçüncü derece yanıklar veya vücut yüzeyinin yüzde beşinden daha faz-

lasını etkileyen herhangi bir yanığı,
6) Hastalık bulaştırıcı maddelere ya da zararlı radyasyona doğrudan maruz kalmayı içe-

ren bir yaralanmayı,
ğ) Danışman: Bir devlet tarafından, nitelikleri temelinde bir araştırma ve incelemede

akredite temsilciye veya grup başkanına yardımcı olmak amacıyla tayin edilen kişiyi,
h) Deneysel hava aracı: Bir tip sertifikasına sahip olmayan veya kalıcı ya da bir modi-

fikasyona istinaden geçici olarak mevcut tip sertifikasına uyumunu kaybetmiş veya yalnızca
araştırma ve geliştirme faaliyetleri için tasarlanıp üretilmiş ve emniyetli operasyon yapabilmek
için gerekli özellik ve niteliklere sahip olduğu gösterilebilen hava aracını,

ı) Devlet emniyet programı: Emniyeti iyileştirmeyi hedefleyen bir dizi düzenleme ve
faaliyeti,

i) Devlet hava aracı: Devletin askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mü-
cadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarını,

j) Emniyet tavsiyeleri: Ulaşım emniyeti inceleme makamının, bir araştırma ve incele-
meden türetilen bilgilere dayalı olarak, kaza veya ciddi olayları önleme amacıyla yapılmış ve
hiçbir durumda bir kaza veya ciddi olay için suç isnadı ya da sorumluluk yaratma amacı güt-
meyen teklifi, 

k) Hava aracı: Havanın dünya yüzeyine karşı tepkimesi haricinde, atmosferde havanın
tepkimesinden destek sağlayabilen herhangi bir makineyi,

l) Grup: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi için görevlendirilen uz-
manlardan oluşan grubu,

m) Grup başkanı: Her bir kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi sırasında koor-
dinasyon görev ve yetkileriyle donatılan uzmanı,

n) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü, 
o) ICAO Ek-13: ICAO tarafından yayımlanan Hava Aracı Kaza/Olay Araştırma ve İn-

celeme dokümanını,
ö) İlgili devlet: Tescil, işletmeci, üretici veya tasarımcı devleti,
p) İşletmeci: Bir hava aracı işletmesiyle iştigal eden izinli ya da geçici izinli gerçek

veya tüzel kişileri,
r) İşletmeci devlet: İşletmecinin ana işletme merkezinin bulunduğu ya da bu gibi bir

işletme yerinin olmaması durumunda işletmecinin daimî ikamet ettiği devleti,
s) Kaza: Herhangi bir hava aracının operasyonu ile ilişkili olan, insanlı hava aracı ha-

linde, herhangi bir kişinin söz konusu hava aracına uçuş amacıyla bindiği an ile bu tür tüm ki-
şilerin söz konusu hava aracından indiği an arasında gerçekleşen veya insansız hava aracı ha-
linde, söz konusu hava aracının uçuş gerçekleştirmek amacıyla harekete hazır olduğu an ile
söz konusu hava aracının ilgili uçuşun sonunda tamamen durduğu ve birincil tahrik sisteminin
kapatıldığı an arasında gerçekleşen;
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1) Yaralanmaların doğal sebeplerden kaynaklandığı, kendi kendine olduğu veya baş-
kalarından dolayı olduğu durumlar veya yaralananların normalde yolcu ve uçuş ekibinin bu-
lunduğu alanlar dışında başka bir yerde saklanan biletsiz kaçak yolcular olduğu durumlar hariç
olmak üzere; hava aracı içerisinde bulunduğu sırada herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesi
veya ciddi şekilde yaralanmasını veya hava aracından ayrılmış parçalar da dâhil olmak üzere
hava aracının herhangi bir parçası ile doğrudan temas etmesi veya  jet akımına doğrudan maruz
kalması sebebiyle  herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesi veya ciddi şekilde yaralanmasını,

2) Hasarın tek motor (motor kapakları veya aksesuarları dahil olmak üzere), pervaneler,
kanat uçları, antenler, problar, kanatçıklar, lastikler, frenler, tekerlekler, karenajlar, paneller,
iniş takımı kapıları, kokpit camları, hava aracı yüzeyi (küçük çentikler/çökmeler veya delikler)
ile sınırlı olduğu hallerde motor arızası veya hasarı veya ana rotor pallerindeki, kuyruk rotor
pallerindeki, iniş takımlarındaki küçük çaplı hasarlar ve doludan veya kuş çarpmasından kay-
naklananlar (radomdaki delikler dahil) hariç olmak üzere; hava aracının yapısal mukavemetine,
performansına veya uçuş karakteristiklerine olumsuz tesir eden hasarlar veya hasar gören kom-
ponentin büyük çaplı onarımının veya ikame edilmesinin gerekmesi hallerinde hava aracının
hasar görmesi veya yapısal olarak arızalanmasını,

3) Hava aracının kaybolması veya tamamen erişilemez hale gelmesi durumlarını içeren
olayları,

ş) Maksimum kütle: Onaylanmış maksimum kalkış kütlesini,
t) Muhtemel neden: Kazaya veya ciddi olaya neden olan eylemler, ihmaller, olaylar,

durumlar, etkiler ya da bunların bir kısmını veya tamamını,
u) Olay: Kaza haricinde, bir operasyonun emniyetine tesir eden veya edebilecek, hava

aracı operasyonu ile ilişkili olayları,
ü) Ön rapor: Araştırma ve incelemenin erken aşamalarında elde edilen veriler doğrul-

tusunda yazılan ve değerlendirme bölümünü içermeyen kaza veya ciddi olayla ilgili gerçek
bilgilere dayanan raporu,

v) Rapor: Kaza veya olayın araştırılması ve incelenmesi neticesinde, ulaşım emniyetini
artırmak amacıyla düzenlenen raporu,

y) Tasarım devleti: Tip tasarımından sorumlu organizasyonun üzerinde yetkisi olan dev-
leti,

z) Tescil devleti: Hava aracı sicilinin kayıtlı olduğu devleti,
aa) Uçuş kayıt cihazı: Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesini tamamlama ama-

cıyla hava aracına monte edilmiş herhangi bir tipteki kayıt cihazını,
bb) Uçuş operasyonu: İnsanlı bir hava aracında hava aracının operasyonuyla ilgili olarak

herhangi bir kişinin uçuş amacıyla hava aracına bindiği andan bu kişilerin tamamının uçağı
terk ettiği; insansız bir hava aracında ise uçuş amacıyla motorların çalıştırılmasından motorla-
rını durdurarak hava aracının sorumlulara teslim edildiği ana kadar geçen süre içindeki tüm
faaliyetleri,

cc) Üretici devlet: Hava aracı, motor ya da pervanenin nihai montajından sorumlu or-
ganizasyon üzerinde yetkisi olan devleti,

çç) Vaka: Hava aracı operasyonlarını etkileyen, hava araçlarını, hava aracının içinde-
kileri, diğer kişileri, ekipmanı ve teçhizatı tehlikeye sokan ya da düzeltilmemesi veya ele alın-
maması halinde tehlikeye sokacak olan, emniyet ile ilişkili durumları,

dd) Vuku devleti: Ülkesinde kaza veya ciddi olay meydana gelen devleti,
ee) Yan Faktörler: Yok edildiğinde, sakınıldığında veya kaybolduğunda meydana gelen

kaza veya ciddi olayın olasılığını azaltan ya da kaza veya ciddi olayın sonuçlarının şiddetini
hafifleten eylemler, eksiklikler, hadiseler, koşullar ya da bunların birleşimini, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Genel
MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, her nerede meydana gelirse gelsin sivil hava aracı kaza

veya ciddi olaylarını araştırma ve incelemeye yönelik faaliyetlere uygulanır.
(2) İşletmeci devlet ile tescil devletinin farklı devletler olması ve işletmeci devletin

hava aracını kiraladığı, tarifesiz işlettiği veya mübadele ettiği durumlarda, tescil devleti işlet-
meci devlete yetki devri yapabilir. Tescil devletinin kısmen veya tamamen fonksiyon ve yü-
kümlülüklerini işletmeci devlete devretmesi halinde devredilen sorumluluklarla sınırlı olmak
kaydıyla bu Yönetmelikteki hususlar işletmeci devlete uygulanır. 

(3) Enkazın konumu tespit edilemeden resmî aramaların sonlandırılması halinde, hava
aracı kayıp olarak mütalaa edilebilir.

(4) İnsansız hava aracının sadece tasarım veya operasyonel onayı haiz olması duru-
munda kaza veya ciddi olay incelemesi yapılabilir.

(5) Her ne kadar hazırlanan EK-2’deki liste meydana gelen bir olayın ciddi olay olup
olmadığının tespitini kolaylaştırıyor olsa da söz konusu liste tüm ciddi olayları kapsamamakta
olup, bir olayın ciddi olay olup olmadığına Başkanlık tarafından karar verilir. Ciddi olay olarak
sınıflandırılmayan olaylar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yönlendirilir.

Türk Hava Sahasında meydana gelen kaza veya ciddi olaylar
MADDE 6- (1) Türk Hava Sahasında Türk veya yabancı tescilli hava araçlarının sebep

olduğu kaza veya ciddi olaylara, bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.
Yurtdışında meydana gelen kaza veya ciddi olaylar
MADDE 7- (1) Tescili, işletmecisi, üreticisi veya tasarımcısı yerli olan bir hava aracı-

nın, yabancı ülke sahasında, hükümranı netleştirilemeyen bir sahada veya uluslararası sahada
sebep olduğu kaza veya ciddi olaylarda; bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtilen genel
hükümler ile ICAO Ek-13’te belirtilen hükümler uygulanır.

Araştırma ve incelemenin amacı
MADDE 8- (1) Hava aracı kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesinin tek amacı,

benzeri kaza veya ciddi olayları önlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen hava aracı kaza veya ciddi olay araştırma ve

incelemesi idari, hukuki ya da cezai sorumluluk tespiti niteliğinde olmadığı gibi, amacı suçu
ve suçluyu tespit etmek ya da sorumluluk yüklemek değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kaza veya ciddi olayların bildirilmesinde genel görev ve sorumluluklar
MADDE 9- (1) Ulusal hava sahamızda, yabancı ülkede, hükümranlığı netleştirilemeyen

veya uluslararası hava sahasında oluşan bir kaza veya ciddi olay anında; hava aracındaki hasar,
diğer malzeme hasarı, ölü ve yaralı durumu, resmî ve özel mülke zarar ve ziyan hakkında bil-
giler en seri vasıta ile gecikmeksizin Başkanlığa bildirilir. 

(2) Kaza veya ciddi olayı en seri vasıta ile gecikmeksizin bildirmekten, hava aracının
sorumlu pilotu veya mümkün olmadığı hallerde uçuş ekibinden biri, işletmecisi, hava trafik
kontrol üniteleri, mahalli mülki amirler, havaalanı işletmecisi ve kolluk kuvvetleri sorumlu-
dur.
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(3) Bir hava aracı kaza veya ciddi olayında temin edilebildiği hallerde Başkanlığa ilk
olarak aşağıdaki hususlar bildirilir:

a) Kaza için ACCID(Accident), ciddi olaylar için SINCID(Serious Incident) olmak üze-
re tanımlayıcı kısaltma.

b) Hava aracının, üreticisi, modeli, tabiiyeti, tescil işareti ve seri numarası.
c) Hava aracının sahibinin, işletmecisinin ve varsa kiracısının adı.
ç) Pilotun veya pilotların durum ve bilgileri, ekip ve yolcuların uyruğu.
d) Kaza veya ciddi olayın tarih ve saati.
e) Hava aracının son kalkış noktası ve amaçlanan iniş noktası.
f) Kolaylıkla tanımlanabilen coğrafi nokta, enlem ve boylama göre hava aracının ko-

numu.
g) Ekip ve yolcu sayıları, uyruğu, üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere ölen ya da ya-

ralanan şahıslar.
ğ) Kaza veya ciddi olayın tanımı ve bilindiği kadarıyla hava aracında meydana gelen

hasarın ölçüsü. 
h) Soruşturmanın ne ölçüde yürütüleceğine ya da Vuku Devleti tarafından devredilme-

sinin önerildiğine dair bir bildirim.
ı) Kaza veya ciddi olay alanının fiziksel özellikleri, erişim zorluklarının ya da olay ma-

halline ulaşmak üzere özel teçhizat ihtiyacının belirtilmesi.
i) Hava aracında bulunan tehlikeli maddelerin varlığı ve tanımı.
(4) Ulusal hava sahamızda, yabancı ülke hava sahasında, hükümranlığı netleştirileme-

yen veya uluslararası hava sahasında oluşan kaza veya ciddi olayla ilgili olarak hava aracının
sorumlu pilotu veya mümkün olmadığı hallerde uçuş ekibinden biri, işletmecisi, hava trafik
kontrol üniteleri ve havaalanı işletmecisi EK-1’de yer alan Kaza / Olay Bildirimini hazırlayarak
48 saat içerisinde Başkanlığa gönderir.

ICAO ve ilgili devletlere kaza veya ciddi olay bildirimi
MADDE 10- (1) Başkanlık, Türk Hava Sahasında meydana gelen kaza veya ciddi olay-

la ilgili bildirimi aldıktan sonra en kısa zamanda ICAO lisanlarından biri tercihen İngilizce li-
sanıyla 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilere ilaveten araştırma ve incelemenin
ne ölçüye kadar yapılacağı ya da ne ölçüye kadar başkalarına devredilmesinin önerildiğine dair
bir ifadeyle birlikte, grup başkanına ve Başkanlığa erişim vasıtasını belirterek mümkünse
EK-1’de yer alan Kaza / Olay Bildirimi ile aşağıdaki devletlere bildirim yapar: 

a) Tescil devleti,
b) İşletmeci devlet,
c) Üretici devlet,
ç) Tasarım devleti.
(2) Kaza veya ciddi olaya karışan hava aracının maksimum kütlesinin 2250 kg’ın üze-

rinde ya da turbo jet motor olması halinde Kaza / Ciddi Olay Bildirim Ön Rapor Formu birinci
fıkrada ifade edilen ülkelerin yanında ayrıca ICAO’ya da gönderilir.

(3) Ciddi olayın meydana geldiği yabancı devlet ciddi olaydan haberdar olmayıp Baş-
kanlığın haberdar olmasına ilaveten tescil devleti veya işletmeci devlet olunması halinde; 

a) Ülkemizin işletmeci devlet olmaması halinde işletmeci devlete,
b) Üretici devlete,
c) Tasarım devletine,
ç) Vuku devletine,
bildirim yapılır.
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(4) Bildirimden sonra elde edilen faydalı bilgiler mümkün olan en kısa sürede ilgili
devletlerle paylaşılır.

Tescil, işletmeci, tasarım ve üretici devletin sorumluluğu
MADDE 11- (1) Tescil devleti veya işletmeci devlet, kaza veya ciddi olay bildirimini

alır almaz, bildirimi aldığına yönelik cevabi yazıyı kaza veya ciddi olay geçiren hava aracına
ve uçuş ekibine ait bilgilerle birlikte vuku devletine gönderir.

(2) Kaza veya ciddi olay bildirimini alan işletmeci devlet hava aracında bulunan tehli-
keli maddelerle ilgili bilgileri gecikmeksizin vuku devletine bildirir. 

(3) Kaza veya ciddi olay tescil devletinin, üye olmayan bir devletin ya da herhangi bir
devletin sınırları dışında olması durumunda, eğer tescil devleti araştırma ve incelemeyi yürü-
türse birinci fıkradaki vuku devleti gibi hareket eder. Bu durumda işletmeci devlet, tasarım
devleti ve üretici devlet kaza veya ciddi olayla ilgili bildirimi aldığını ve birinci fıkrada belir-
tilen hususları tescil devletine bildirir.

Hava aracı sahibi veya işletmecisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) Kaza veya ciddi olay sonrası hava aracı sahibi veya işletmecisinin

görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Türk Hava Sahasında, yabancı bir ülkede, hükümranlığı netleştirilemeyen veya ulus-

lararası sahalarda oluşan kaza veya ciddi olayları gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek ve mü-
teakiben EK-1’de yer alan Kaza/Olay Bildirimini hazırlayarak 48 saat içerisinde Başkanlığa
göndermek.

b) Bir kaza veya ciddi olay meydana geldiğinde yapılacak çalışmalarla ilgili plan ve
programları hazırlamak, görevlendireceği yetkili kişiyi tespit etmek.

c) Ciddi olay araştırma ve incelemesi için Başkanlık tarafından verilen yetki kapsamın-
da ciddi olay raporlarını bu Yönetmelikte açıklandığı şekilde eksiksiz hazırlamak ve zamanında
Başkanlığa göndermek.

ç) Hava aracının zorunlu kurtarma, yangın ve yardım işlemlerinde delillerin kaybol-
masına ve yerlerinin değiştirilmesine engel olmak için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
gerektiğinde bu hususta mahalli mülki amirlerle, havaalanı işletmecisiyle ve güvenlik görev-
lileri ile gecikmeksizin temasta bulunmak.

d) Başkanlığın kaza veya ciddi olayla ilgili çalışmalarına yardımcı olmak, istenilen her
türlü bilgi, belge, doküman ve personeli temin etmek ve hava aracı enkazını Başkanlığın tespit
ettiği yere taşımak.

e) Kamu kurum veya kuruluşları tarafından işletilen hava alanları dışında uçuş yapan
hava aracı sahibi veya işletmecisi tarafından kaza veya ciddi olay olduğunda zorunlu kurtarma,
yangın söndürme ve yardım işlemlerinde kendi imkânlarının olmadığı veya yetmediği hallerde
özel ve resmî kuruluşlardan yardım sağlayabilmek için önceden bu kuruluşlarla protokol yap-
mak.

f) Kaza veya ciddi olay araştırma ve inceleme sürecinde Başkanlık tarafından ihtiyaç
duyulan hava aracına ait parça veya numunelerin araştırma, inceleme, analiz veya test gider-
lerini karşılamak. 

g) Havacılık emniyetinin korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla tespit edilen
emniyet tavsiyelerinin gerekliliklerinin gecikmeksizin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını
Başkanlığa göndermek.

ğ) Meydana gelen kaza veya ciddi olayların kayıtlarını tutmak ve dosyalarını muhafaza
etmek.
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(2) Kaza veya ciddi olay sonrasında hava aracı sahibi veya işletmecisiyle ilgili yasal
muhatap bulunamaması veya birinci fıkranın (f) bendinde yer alan hususlarda hava aracı sahibi
veya işletmecisinin mali yeterliliğinin olmadığına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü görüşleri
doğrultusunda Başkanlık tarafından karar verilmesi halinde, hava aracına ait parça veya nu-
munelerin araştırma, inceleme, analiz veya test giderleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi
bütçesinden karşılanır.

Havaalanı işletmecisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13- (1) Havaalanı işletmecisinin kaza veya ciddi olayla ilgili görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Kendi sorumluluk alanında meydana gelen veya havaalanı dışında meydana gelip

ünitelerine rapor edilmiş olan kaza veya ciddi olayları gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek.
b) Bildirimi yapılan kaza veya ciddi olaylar için EK-1’de yer alan Kaza / Olay Bildiri-

mini hazırlayarak 48 saat içerisinde Başkanlığa göndermek.
c) Havaalanında meydana gelebilecek kaza veya ciddi olaylara yönelik kurtarma ve

yangınla mücadele talimatlarını hazırlayarak yayımlamak ve uygulamasını sağlamak.
ç) Kaza veya ciddi olaylarda meydana gelebilecek yangın için yangın söndürme ve kur-

tarma teçhizatı temin etmek ve faal bulundurmak. 
d) Havaalanında emniyeti bozan, kaza veya ciddi olayların oluşmasına sebep olacak

aksaklıkları belirlemek ve ortadan kaldırmak.
e) Mahalli kurum, kuruluş veya şirketlerle; yangın söndürme, kurtarma teçhizatı ve

sağlık tesislerinden yararlanmak için protokoller yapmak.
f) Sorumluluk sahası içinde meydana gelen kaza veya ciddi olay yerinde gerekli gü-

venlik önlemlerini aldırmak, kurtarma ve yangın söndürme faaliyetini icra etmek veya ettirmek,
grup olay yerine intikal edene kadar delillerin korunmasını sağlamak için mahalli mülki amir
ve güvenlik görevlileri ile gecikmeksizin temasta bulunmak.

g) Kaza veya ciddi olayla ilgili bütün delillerin, yazılı kayıtların, ses ve görüntü kayıt
bantlarının muhafazasını sağlamak, görgü tanıklarının isim ve adreslerini tespit ederek gruba
iletmek.

ğ) Sorumluluk sahası içinde meydana gelen kaza veya ciddi olaylarda uçuş ekibinin al-
kol testini yaptırmak ve raporlarını gruba teslim etmek.

h) Başkanlığın veya grubun kaza veya ciddi olaylarla ilgili oluşabilecek taleplerinin
yerine getirilmesine yardımcı olmak. 

Pilotun görev ve sorumlulukları
MADDE 14- (1) Kaza veya ciddi olaya karışan hava aracı pilotunun görev, yetki ve

sorumlulukları şunlardır:
a) Hava aracında bulunan yolcu ve personelin tahliyesini, kurtarılmasını, emniyetini

sağlamak ve hava aracını emniyete almak.
b) Kaza veya ciddi olayla ilgili delillerin kaybolmasına, daha fazla hasara uğramasına

veya yetkisiz şahıslar tarafından ulaşılmasına engel olmak için gerektiğinde mahalli mülki amir
ve güvenlik görevlileri ile gecikmeksizin temasta bulunmak, bilgi vermek ve yardım istemek.

c) Kaza veya ciddi olayı en seri vasıta ile Başkanlığa, en yakın havaalanı işletmecisine,
hava trafik yönetim ünitelerine ve hava aracı işletmecisine bildirmek.

ç) Kaza veya ciddi olay sonrasında ivedilikle alkol testi yaptırmak. 
d) Grubun gerekli görmesi halinde psikoaktif madde testini yaptırmak.
Grubun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15- (1) Grup kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemelerini bağımsız bir

şekilde yapar.
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(2) Grup tarafından yürütülecek olan bütün araştırma ve incelemeler, suçlamak ya da
sorumluluk yüklemek üzere yapılan adli ya da idari soruşturma veya kovuşturmadan ayrı olarak
gerçekleştirilir.

(3) Grup tarafından yapılacak çalışmaların selameti ve bu çalışmaların en kısa zamanda
ve doğru olarak neticelendirilmesi için yetkisine müdahale edilemez. Grubun kaza veya ciddi
olayla ilgili çalışmalarına bütün yetkililer gerekli kolaylığı ve yardımı yapmakla yükümlüdür-
ler.

(4) Grup, kaza veya ciddi olay yerine en kısa zamanda ulaşmak için gerekli planlamayı
yapar.

(5) Grup, araştırma ve inceleme sürecinde uçuş kayıt cihazlarının çözümlenmesi ama-
cıyla uygun tesis olmaması durumunda ilgili tesisin kabiliyetlerini, çözümlemenin zamanla-
masını ve bulunduğu yeri gözeterek başka bir ülkenin tesisinden yararlanmaya yetkilidir. 

(6) Grup, uçuş kayıt cihazları ve hava trafik hizmetleri kayıtları dâhil olmak üzere enkaz
ve bütün ilgili materyale erişime ve bunlar üzerinde gecikmeksizin ayrıntılı bir araştırma ve
inceleme yapmak için kısıtlamasız erişime sahiptir.

(7) Grup, enkaz, delil ve görüntülerin gerekli incelemesini ve değerlendirmesini yapar.
(8) Grup, delil özelliği taşıyan her türlü kayıt, bilgi, doküman ve uçuş kayıt cihazlarını

inceleyebilir.
(9) Grup, ölümlü kazalarda; uçuş mürettebatının, ihtiyaç halinde ölen yolcuların ve ka-

bin görevlilerinin tercihen hava aracı kaza araştırma ve incelemelerinde tecrübeli bir patolog
veya kuruluş tarafından tam otopsi incelemesinin gecikmeksizin yapılmasını sağlamak ama-
cıyla ilgili mercilerle gerekli koordinasyonu yapar. 

(10) Grup, gerektiğinde uçucu personel ve havacılık personelinin sağlık muayenesinin
yetkilendirilmiş bir havacılık tıp merkezinde yenilenmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğünü bilgilendirir.

(11) Grup, araştırma ve inceleme çalışmaları sırasında kanun dışı müdahale eylemi veya
şüphesi olduğunu tespit ettiği durumlarda yetkili mercileri haberdar eder.

(12) Grup, görgü tanıklarının yazılı veya sözlü bilgisine başvurabilir. 
(13) Grup, üçüncü şahıslara ait varsa zarar ve ziyanı tespit edebilir.
(14) Grup, hava aracının hasar durumunu belirler veya belirletir.
(15) Grup, gerektiğinde kaza veya ciddi olay yeri güvenliğine yönelik tavsiyelerini ma-

halli mülki amirlere bildirir.
(16) Grup, eğer mümkün ise kaza veya ciddi olayın muhtemel nedenlerini belirler.
(17) Grup, araştırma ve inceleme ile ilgili raporu, yönetmelik hükümlerine uygun olarak

tanzim ederek Başkanlığa sunar.
Akredite temsilcinin görevlendirilmesi
MADDE 16- (1) Tescili, işletmecisi, üreticisi veya tasarımcısı yerli olan bir hava ara-

cının yabancı ülke sahasında kaza veya ciddi olay yapması halinde Başkanlık; kaza veya ciddi
olay araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak üzere akredite temsilci görevlendirebilir.

(2) Akredite temsilcinin Başkanlık hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar arasından
seçilmesi esastır.

(3) Başkan ihtiyaç olması halinde uzman havuzundan da görevlendirme yapmaya yet-
kilidir. 

(4) Görevlendirilen akredite temsilciye ait iletişim bilgileri ilgili devlete resmî yazıyla
bildirilir.

(5) Başkanlık dışından görevlendirilen akredite temsilcinin harcırahı Bakanlık Döner
Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanır.
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Akredite temsilcinin görev ve sorumlulukları
MADDE 17- (1) Görevlendirilen akredite temsilci, kaza veya ciddi olayı araştıran ve

inceleyen yabancı ülkenin grup başkanıyla birlikte çalışır. Söz konusu çalışmalar yürütülürken
akredite temsilci varsa danışmandan destek alır.

(2) Araştırma ve incelemenin sonunda hazırlanan taslak nihai rapor, akredite temsilci
tarafından başta danışman olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılır.

(3) Akredite temsilci taslak nihai raporla ilgili görüşlerini süresi içinde ilgili devlete
bildirir ve Başkanlığı bilgilendirir.

Danışmanın görevlendirilmesi
MADDE 18- (1) Tescili, işletmecisi, üreticisi veya tasarımcısı yerli olan bir hava ara-

cının her nerede olursa olsun kaza veya ciddi olay yapması halinde, Başkanlık ilgili resmî veya
özel kurum ve kuruluşun belirleyeceği personeli danışman olarak görevlendirebilir.

(2) Başkanlık, ihtiyaç halinde uzman havuzundan veya ilgili kamu kurum veya kuru-
luşlarından da danışman görevlendirebilir.

(3) Başkanlık bir kaza veya ciddi olay için ihtiyaca binaen birden fazla danışman gö-
revlendirebilir.

(4) Görevlendirilen danışmana ait iletişim bilgileri resmî yazı ile ilgili devlete bildirilir.
(5) Akredite temsilcinin veya grup başkanının danışmana ihtiyaç duyması halinde ya-

pılan geçici görevlendirmelerde, danışmanın harcırahı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi büt-
çesinden karşılanır.

Danışmanın görevleri
MADDE 19- (1) Danışman; araştırma ve incelemeyi yabancı bir ülkenin yürütmesi ha-

linde Başkanlık tarafından atanan akredite temsilciye, kaza veya ciddi olayın Başkanlık tara-
fından araştırma ve incelemesi başlatılmış ise grup başkanına yardımcı olur.

(2) Danışman, akredite temsilcinin veya grup başkanının istediği bilgi, belge veya do-
kümanları hazırlar veya hazırlanmasına yardımcı olur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaza veya Ciddi Olay Araştırma ve İncelemesi

Türk Hava Sahasında meydana gelen yabancı ülke sivil hava araçlarının kaza veya
ciddi olayları

MADDE 20- (1) Türk Hava Sahasında meydana gelen yabancı ülke sivil hava araçla-
rının kaza veya ciddi olaylarının araştırma ve incelemesinin başlatılması ve yürütülmesi Baş-
kanlığın görevlendirdiği grup tarafından yapılır. Kaza veya ciddi olayların araştırma ve ince-
lemesinde bu Yönetmelikte belirtilmemiş hususlarda ICAO Ek-13’te belirtilen esaslar uygula-
nır. Bu kapsamda;

a) Başkanlık, kaza veya ciddi olaylarda ilgili devletlerden akredite temsilci davet eder.  
b) İlgili devlet gerekli görürse, akredite temsilcisinin görevini etkin yapabilmesini temin

etmek için danışman görevlendirebilir.
c) Tescil veya işletmeci devletin akredite temsilci görevlendirmediği durumda Başkan-

lık kaza araştırma ve incelemesine katılmak üzere işletmeciden temsilci davet edebilir. Eğer
tasarım veya üretici devlet akredite temsilci görevlendirmezse, bu durumda Başkanlık ilgili ta-
sarımcı veya üretici firmanın temsilcisini kaza araştırma ve incelemesine katılmak üzere davet
edebilir. 

ç) Vatandaşı kazada ölmüş veya ciddi yaralanmış olan devlet, kendi uzmanını görev-
lendirebilir. Bu uzman enkaz yerine girmeye, kazazedelerle ilgili bilgilere, araştırma ve ince-
lemeye yönelik bilgilere ve nihai rapor kopyasına erişebilir.
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d) Kaza veya ciddi olay yasak bir bölgede meydana gelmiş ise yabancı devlet yetkili
temsilcisinin bu bölge içinde çalışması, söz konusu bölgeden mesul kurum veya kuruluştan
alınacak izne tabidir. Aksi takdirde bu bölge içinde çalışmasına müsaade edilmez.

e) Hava aracı enkazının kaldırılması, tescil devleti ve işletici devletle yapılacak koordine
sonucuna göre yapılır.

f) Başkanlık, lüzumu halinde araştırma ve incelemenin tamamını veya bir kısmını kar-
şılıklı mutabakat ile ilgili devletlere veya bölgesel kaza araştırma ve inceleme organizasyonuna
devredebilir.

Türk tescilli hava aracının yabancı ülkelerde meydana gelen kaza veya ciddi olayları
MADDE 21- (1) Türk tescilli bir hava aracının yabancı ülkede kaza veya ciddi olaya

karışması halinde ve bu devletin kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesini yapmaması
durumunda; 

a) Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesi ülkemiz tarafından yapılabilir. 
b) Gerektiğinde sırasıyla bu araştırma ve incelemenin işletmeci, tasarım veya üretici

devlet tarafından yürütülmesi istenebilir. Bu durumda hava aracı ve kaza delillerinin muhafazası
bu çalışmayı yapacak olan işletmeci, tasarım veya üretici devletin sorumluluğuna bırakılır ve
ilgili devlet tarafından hazırlanarak gönderilen taslak nihai rapor değerlendirilir. Değerlendirme
sonuçları süresi içerisinde taslak nihai raporu hazırlayan ilgili devlete bildirilir.

(2) Kaza veya ciddi olayın araştırma ve incelemesini yürüten devletin istemesi duru-
munda, görevlendirilen akredite temsilci tarafından elde edilen bilgiler gönderilir.

(3) Kaza veya ciddi olaya karışan Türk tescilli hava aracının vuku devleti veya ülke-
mizin dışında başka bir yere inmesi durumunda araştırma ve incelemeyi yürüten devletin iste-
mesi halinde ilgili devlete uçuş kayıt cihaz kayıtları ve diğer kayıtlar verilir.

Türk tescilli hava aracının uluslararası hava sahasındaki kaza veya ciddi olayları
MADDE 22- (1) Kaza veya ciddi olayın uluslararası hava sahasında olduğu tespit edil-

diğinde, araştırma ve inceleme Başkanlık tarafından başlatılır. 
(2) Kaza veya ciddi olayın cinsine göre grup oluşturur. 
(3) Araştırma ve incelemenin tamamı veya bir kısmı karşılıklı mutabakat ile sırasıyla

işletmeci, tasarım ve üretici devlete veya bölgesel kaza araştırma ve inceleme organizasyonuna
devredilebilir. 

(4) Söz konusu kaza veya ciddi olayın araştırma ve incelemesinde ICAO Ek-13’te be-
lirtilen esaslar uygulanır. 

Yabancı tescilli hava araçlarının uluslararası hava sahasındaki kaza veya ciddi
olayları

MADDE 23- (1) Yabancı tescilli hava araçlarının uluslararası hava sahalarındaki kaza
veya ciddi olayların araştırma ve incelemesinde ICAO Ek-13’te belirtilen esaslar uygulanır.
Bu esaslar çerçevesinde gerekli görüldüğü hallerde araştırma ve inceleme çalışmalarına katılım
sağlanabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaza veya Ciddi Olayla İlgili Bilgilerin Açıklanması ve Yazışmalar

Kaza veya ciddi olayla ilgili bilgilerin açıklanması
MADDE 24- (1) Kaza veya ciddi olay hakkında erken ve hatalı sonuçlara varılmasını

önlemek amacıyla, aynı zamanda emniyet ve gizliliğe uyulması bakımından açıklama yapmaya
Bakan, Başkan veya görevli kılınacak bir makam yetkilidir.
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(2) Kaza veya ciddi olayın aydınlatılması için gerektiği durumlar dışında, emniyet ve
gizliliğe uyulması bakımından temin edilen aşağıdaki bilgiler açıklanamaz:

a) Araştırma ve incelemenin gidişatı içerisinde şahıslardan alınan ifadeler.
b) Hava aracı operasyonuyla ilgili şahıslar arasındaki iletişim kayıtları.
c) Kaza veya ciddi olayda yer alan şahıslara ilişkin tıbbi ya da özel bilgiler.
ç) Kokpit ses kayıtları, hava aracında yer alan görüntü kayıtları ve bu gibi kayıtların

dökümleri.
d) Hava trafik kontrol birimlerinden gelen kayıtlar ya da kayıtların dökümleri.
e) Uçuş kayıt cihazı bilgileri dâhil olmak üzere bilginin analizinde ifade edilen görüş-

ler.
f) Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesi taslak nihai raporu.
Kaza veya ciddi olay ile ilgili yazışmalar
MADDE 25- (1) Grup, kaza veya ciddi olay araştırma ve inceleme çalışmalarında ge-

rekli olan yurt içi veya yurt dışı yazışmaları elektronik ortamda yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Olay Mahallinde Yapılacak İşlemler

Tescil, işletmeci, tasarım veya üretici devletin talebi
MADDE 26- (1) Eğer tescil, işletmeci, tasarım ya da üretici devletin akredite temsilcisi

tarafından hava aracının, içeriğinin ya da diğer herhangi bir delilin araştırma ve incelenmeyi
beklemek üzere kurcalanmadan kalması talebi alınırsa, vuku devleti aşağıda belirtilen hususlar
hariç olmak üzere olumlu karşılık verir:

a) Kişilerin, hayvanların, postanın veya kıymetli eşyanın yangın veya diğer sebeplerle
tahrip olacağı durumlar.

b) Enkazın, hava seyrüseferine, diğer nakliyata ya da kamuya yönelik herhangi bir teh-
dide, tehlikeye ya da engele sebep olabileceği durumlar.

c) Hava aracının hizmete verilmesinde adil olmayan bir gecikmeye neden olunabileceği
durumlar.

Enkazın ve delillerin korunması
MADDE 27- (1) Kaza veya ciddi olay meydana geldikten sonra olay yerine ilk varan

mahalli mülki amirler, kolluk kuvvetleri veya havaalanı yetkilileri kaza veya ciddi olay ile ilgili
teknik araştırma ve incelemeye esas olacak enkazın ve delillerin yerinde korunmasına azami
özeni göstermelidir.

(2) Kaza veya ciddi olay mahalline intikal eden grup tarafından enkazın ve delillerin
korunması için mahalli mülki amirler ve kolluk kuvvetleri ile aşağıdaki hususların yerine ge-
tirilmesi amacıyla gerekli koordinasyonun yapılmasına özen gösterilir:

a) Can ve mal emniyetinin temin edilmesi.
b) Enkazın ve delillerin korunması için kaza mahallinde gerekli güvenlik tedbirlerinin

alınması.
c) Grubun izin verdiği kişiler dışında hiç kimsenin kaza veya ciddi olay yerine sokul-

maması.
ç) Kaza veya ciddi olay anında hava aracının meydana getirdiği iz ve görüntülerin si-

linmesine engel olunması. 
Kurtarma işlemleri
MADDE 28- (1) Kaza veya ciddi olay mahalline ilk gelen kişi ve görevliler;
a) Sağ kalanların kurtarılmasını ve eşyaların korunmasını temin eder.
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b) Kurtarılan şahısların mümkün mertebede yerlerinin, koltuk numaralarının ve kurtar-
ma işlemleri yapılırken enkaz üzerinde yapılan değişiklerin işaretlenmesi ve bu yerlerin yazılı
ve görsel olarak belirlenmesini sağlar.

c) Kurtarma işlemleri esnasında delillerin kaybolma ihtimaline karşın, mümkünse enkaz
alanının görsel kayıt altına alınmasına azami gayret gösterir.

ç) Kurtarma araçları ve personelinin çalışmaları sırasında delillerin yok edilmemesine
azami itinanın gösterilmesini sağlar.

Mahalli mülki amir ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri
MADDE 29- (1) Mahalli mülki amir ve kolluk kuvvetleri aşağıdaki tedbirlerin alınması

amacıyla gerekli faaliyetleri düzenler:
a) Enkazın yanmasına veya daha fazla hasara uğramasına mâni olmak.
b) Kaza veya ciddi olay ile ilgili ilk bilgileri grupla paylaşmak.
c) Kaza yapan hava aracında tehlikeli madde bulunması ihtimaline karşı tedbir almak

ve bu konuda grup ile müşterek çalışma yapmak.
ç) Kaza veya ciddi olay ile ilgili delillerin kaybolmaması veya yerinden oynatılmaması

için gerekli güvenlik önlemlerini almak, mümkünse görüntülemek veya fotoğrafını çekmek.
d) Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesine yardımcı olacak bütün görgü tanık-

larının ifadesini almak, isim ve adreslerini tespit etmek.
Enkazın genel tetkiki
MADDE 30- (1) Grup tarafından, kaza veya ciddi olay yerine intikal edildiğinde aşa-

ğıdaki işlemlerin yapılmasına özen gösterilir:
a) Kaza veya ciddi olay mahallinde bulunan kişi veya görevli personelden bilgi alınır.
b) Kaza veya ciddi olaya karışan hava aracının ilk vuruş noktası, vuruş açısı ve hızı,

ilk vuruş noktasından itibaren hava aracının civarda bıraktığı izler ve muhtemel uçuş yolu tespit
edilmeye çalışılır.

c) Kaza veya ciddi olayın hemen öncesinde hava aracı kontrolünün kaybedilip kaybe-
dilmediği, arızanın havada meydana gelip gelmediğini öğrenmek ve tespit etmek maksadıyla;
hava aracı enkaz parçalarının, eşyaların, ölü ve sağ kalan kişilerin yerlerinin belirlenmesine
çalışılır. 

ç) Daha önce alınmış olan enkaz güvenlik tedbirlerinin yeterliliği gözden geçirilir ve
gerektiğinde ilave tedbirler alınması için gerekli koordinasyon sağlanır. Enkazın kolluk kuv-
vetleri tarafından korunması, grubun enkaz üzerindeki çalışmaları sonuçlanana kadar devam
eder. 

d) Grubun işletmeciden aldığı bilgiler, manifestolar ve yerinde yaptığı incelemelerde
enkaz içinde tehlikeli madde olduğu tespit edilirse, tehlikeli maddenin emniyete alınması veya
imhasını yaptırmak için ilgili kurumlarla gerekli koordinasyon sağlanır.

Enkazın incelenmesi
MADDE 31- (1) Enkazın incelenmesinde aşağıda belirtilen hususlara özen gösterilir:
a) Kaza veya ciddi olay yerinin mahalli haritalardan da yararlanılarak bir kroki üzerinde

gösterilmesi temin edilir. Eğer kaza veya ciddi olay havaalanı güvenlik alanının içinde olmuş
ise enkaz bölgesi havaalanı krokisi üzerinde işaretlenerek gösterilir. 

b) Grup, mümkün olan en kısa zamanda hava aracının ilk vurma noktasından başlamak
üzere aşağıdaki hususların tespit edilmesi amacıyla enkaz alanının fotoğraflarının veya video-
sunun alınmasına özen gösterir. Grup gerektiğinde bu çalışmaların havadan da yapılmasının
temini için gerekli koordinasyonları başlatarak aşağıdaki hususların tespit edilmesine çalışır:

1) Kumanda aletlerinin pozisyonları.
2) Radyo ve telsiz cihazlarının durumları.
3) Otomatik pilot durumu.
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4) Yakıt göstergelerinin durumu.
5) Diğer şalterlerin durumu.
6) Eleronlar, flaplar ve kontrol yüzeylerinin durumu.
7) Fletner ayar durumu.
8) Hava aracı üzerinde şüpheli görülen, kırık, çatlak ve bükülme durumları.
9) Pervane pal açısı ve hatve durumu.
10) Motor parçalarının ve saatlerinin durumları.
11) Yangın izleri.
12) Yerdeki çarpma izleri.
13) Koltuk ve emniyet kemerlerinin durumu.
14) ELT cihazının durumu.
c) Genel tetkik ve fotoğrafların çekilmesinden sonra grup tarafından, ana parça esas

alınmak üzere önemli parçaların ve diğer bulguların ölçekli bir kroki üzerine işaretlenmesine
özen gösterilir.

ç) Hava aracının kendisi veya herhangi bir parçası, erişim için uygun bulunmayan bir
alanda ise, söz konusu malzemelerin uygun bir alana taşınmasını müteakip hava aracı ya da
parçaları incelenir.

Su içindeki enkaza yapılacak işlemler
MADDE 32- (1) Deniz, göl veya derin sulara gömülmüş olan bir hava aracının yeri,

görgü tanıkları ve elektronik cihazlarla tespit ettirilerek şamandıra veya uygun işaretlerle müm-
kün olduğunca belirlenmeye çalışılır.

(2) Su içinde arama yapma kabiliyetine sahip diğer kurumların da yardımları sağlanarak
enkaza ulaşma ve mümkün olduğunda çıkarılma işlemleri yapılır. 

(3) Enkaz çıkarma işlemlerinde enkaz içinde tehlikeli madde bulunması halinde ve las-
tiklerin veya içinde hava bulunan diğer malzemelerin patlama ihtimali de göz önüne alınarak
emniyete önem verilir. 

(4) Şayet enkazın çıkarılması mümkün olmazsa, grup tarafından hazırlanacak bir tuta-
nakla enkazın çıkarılamadığı belirtilir. Söz konusu tutanağın hazırlanmasından önce enkaz ara-
ma ve çıkarma çalışmalarına katılan kurum ve kuruluşların görüşleri alınır. 

Hava aracı enkazının kaldırılması
MADDE 33- (1) Hava aracı enkazının kaldırılmasında aşağıda belirlenen esaslar uy-

gulanır:
a) Pist, apron, taksi yolu ve benzeri yerlerde bulunan enkazın meydan trafiğini veya

can emniyetini tehlikeye düşürmesi gibi durumlar hariç, grubun çalışmaları sona erinceye kadar
enkaz kaldırılmaz.

b) Enkaz üzerinde yapılacak olan araştırma ve inceleme sonuçlandıktan sonra grup ta-
rafından enkazın kaldırılmasına, mümkün olmadığı durumlarda ise yerinde bırakılmasına bir
tutanakla karar verilir.

c) Yabancı bir hava aracının ülkemizde kaza veya ciddi olay yapması halinde, grubun
enkaz üzerinde incelemesini tamamlamasını müteakip, hava aracı, içeriği ya da herhangi bir
kısmı gözetimden çıkarılarak tescil devletinin veya geçerli ise işletmeci devletin tayin ettiği
yetkililere teslim edilir. 

ç) Hava aracının yerleşim yerine düşmesi halinde, kamu hizmetlerini veya can emni-
yetini etkileyen durumlarda; enkaz parçalarının durumu, yerleri ve istikametleri fotoğraf, video
ve krokilerle tespit edilir ve enkaz grup tarafından uygun görülen bir yere işletmecisi veya sa-
hibi tarafından, hava aracı işletmecisi veya sahibinin yetersiz kaldığı durumlarda mahalli mülki
amirlerin koordinasyonunda mümkün olan en kısa sürede kaldırılır.
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d) Özellikle hava alanlarında meydana gelebilecek diğer kazalarla karışmaması için,
enkaz kaldırıldıktan sonra zemin iyice gözden geçirilir, izlerin ve emarelerin ortadan kaldırıl-
masına özen gösterilir.

e) Her türlü enkaz arama ve kurtarma masrafları işletmeci veya sahibi tarafından kar-
şılanır. Hava aracı işletmecisinin veya sahibinin yetersiz kaldığı durumlarda Başkanlık tara-
fından Bakanlık nezdinde gerekli koordinasyonlar yapılır. 

Enkazın olay mahallinde terk edilmesi
MADDE 34- (1) Enkazın kaza yerinden kaldırılması mümkün değilse, hava aracı sahibi

ve işletmecisi ile grubun mutabık kalması halinde, kurtarılabilecek enkaz parçalarının tespit
edilip ayırtılmasından sonra diğer enkazın kaza yerinde terk edilmesine bir tutanakla karar ve-
rilir. Hava aracı işletmecisi veya sahibi tarafından kolluk kuvvetleri ile yapılacak koordinas-
yondan sonra enkaz parçaları uygun görülecek bir yöntemle imha edilir.

(2) Enkaza ulaşılamaması halinde enkazın, mümkün olan en yakın bir yerden fotoğrafı
veya videosu çekilerek olay mahallinin koordinatlarını ihtiva eden bir kroki ile durum tespiti
yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hasar Derecesi

Hasar derecelerinin kıymetlendirilmesi
MADDE 35- (1) Hava aracı kazası veya ciddi olayı, meydana gelen hasar durumuna

göre tam hasar, ağır hasar, hafif hasar ve hasarsız olmak üzere dört hasar derecesinde kıymet-
lendirilir.

Tam hasar
MADDE 36- (1) Parça kurtarma yönünden hiçbir değeri kalmayan veya kurtarılan par-

çaların dışında hava aracından hiçbir fayda sağlanamayacak derecedeki hasardır. 
(2) Kaza yerinden kaldırılıp nakledilmesi mümkün olmayan hava aracı hasarları da bu

sınıfa girer. 
(3) Tam hasar olarak derecelendirilen vakalar kaza olarak değerlendirilir.
Ağır hasar
MADDE 37- (1) Hasarlı parçaların sökülmesi, tamiri ve tekrar yerine takılması için

aşağıda gösterilen büyük parçaların ekonomik tamir standartlarının dışında hasarlanması veya
tahrip olması sebebiyle yenisiyle değiştirilmesinin gerekli olduğu hasarlardır. Bunlar;

a) Kanat uçları, flaplar, eleronlar, kanat ek kaldırma parçaları ve aerodinamik frenleme
kısımları hariç, kanat.

b) Kapılar, kaportalar, kanopi ve bakım giriş kapıları hariç, gövde veya gövdenin ana
kısımları.

c) Kuyruk kirişleri veya kuyruk kısmı.
ç) Amortisör veya piston parçaları, tekerlekler, frenler ve lastikler hariç, iniş takımları.
d) Hareketli kısımlar hariç dikey ve yatay stabilize.
e) Helikopter ana rotor başlığı.
(2) Ağır hasar olarak derecelendirilen vakalar kaza olarak değerlendirilir.
Hafif hasar
MADDE 38- (1) Kazaya veya ciddi olaya uğrayan hava aracının hasarlı parçalarının

sökülmesi, tamiri, tekrar yerine takılması veya değiştirilmesi ile uçuşa elverişli duruma getiri-
lebildiği basit hasarlardır.
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Hasarsız
MADDE 39- (1) Olayı müteakip hava aracının hiçbir parçasına işlem yapılmaması du-

rumunda, hava aracı hasar kıymetlendirilmesi hasarsız olarak derecelendirilir.
(2) Olaya maruz kalan hava aracının uçuşa elverişliliğini etkilemeyen küçük parça de-

ğişimi veya onarımını gerektiren durumlar da hasarsız olarak değerlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Kaza veya Ciddi Olay Raporları

Ön raporun kapsamı
MADDE 40- (1) Ön rapor aşağıda yer alan hususları kapsamalıdır:
a) Hava aracının, üreticisi, modeli, tabiiyeti, tescil işareti ve seri numarası.
b) Hava aracının sahibinin, işletmecisinin ve varsa kiracısının adı.
c) Uçuş Ekibinin niteliği ve yolcuların milliyeti.
ç) Kazanın tarih ve saati.
d) Hava aracının son kalkış noktası ve amaçlanan iniş noktası.
e) Kolaylıkla tanımlanabilen coğrafi nokta, enlem ve boylama göre hava aracının ko-

numu.
f) Ekip ve yolcu sayıları, uyruğu, üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere ölen ya da ya-

ralanan şahıslar.
g) Kazanın tanımı ve bilindiği kadarıyla hava aracında meydana gelen hasar durumu.
ğ) Hava aracında bulunan tehlikeli maddelerin varlığı ve tanımı.
(2) Ön rapor sadece kesin bilgileri ihtiva edecek şekilde hazırlanarak ilgili devlete gön-

derilir. 
(3) Hazırlanan ön rapordan sonra kazayla ilgili temin edilen tamamlayıcı bilgiler ayrıca

ilgili devletlerle paylaşılır.
Ön rapor sorumluluğu
MADDE 41- (1) Kazayı müteakip otuz gün içerisinde ön rapor hazırlanır ve Başkanın

onayına sunulur. 
(2)  Maksimum kütlesi 2250 kg’dan daha fazla olan hava aracı kazalarında ön rapor;
a) Tescil devletine,
b) İşletmeci devlete,
c) Üretici devlete,
ç) Tasarımcı devlete,
d) Faydalı bilgi, tesis veya uzman sağlayan devlete,
e) ICAO’ya,
f) Ülkemizde yerleşik ilgili kurum, kuruluş veya şirketlere,
gönderilir.
(3)  Maksimum kütlesi 2250 kg veya daha az ağırlıktaki hava aracı kazalarında ön rapor,

ICAO hariç ikinci fıkradaki devletlere gönderilir. 
(4)  Havacılık emniyeti yönünden hemen bir tedbir alınması gerekiyorsa, bu rapor otuz

gün beklenmeden derhal ilgililere gönderilir.
(5)  Ön raporda, ICAO lisanlarından biri, tercihen İngilizce lisanı kullanılır.
Veri raporu
MADDE 42- (1) Maksimum kütlesi 2250 kg’dan daha fazla olan hava aracı kazaları

için veri raporu, araştırma ve inceleme tamamlandıktan sonra en kısa sürede ICAO’ya ve talep
etmeleri halinde ilgili devletlere gönderilir.

(2) Maksimum kütlesi 5700 kg’dan daha fazla olan hava aracı ciddi olayları veya olay-
ları için veri raporu, araştırma ve inceleme tamamlandıktan sonra en kısa sürede ICAO’ya ve
talep etmeleri halinde ilgili devletlere gönderilir. 
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Nihai rapor sorumluluğu
MADDE 43- (1) Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemeleri tamamlandıktan sonra

nihai rapor hazırlanır. Raporun hazırlanmasında EK-3’te belirtilen format kullanılır. Kaza veya
ciddi olayın niteliği, hava aracının tipi, oluş şekli ve etkileri göz önüne alınarak; araştırma ve
incelemede tespit edilen hususları, muhtemel nedeni ve tavsiyeleri içeren rapor EK-3’teki for-
matın dışında da hazırlanabilir.

(2) Hava trafik kontrol hizmetleri, hava sahası düzenlemeleri ve aletli uçuş usulleri ta-
sarımı, havacılık bilgi yönetimi, havacılık meteorolojisi başta olmak üzere havacılık kuralları-
nın uygulanması konusunda mesleki bilgi ve pratik tecrübeye sahip ilgili Kurum ve/veya Ku-
ruluşlardan yazılı görüş alınabilir.

(3) Hava trafik kontrol hizmetleri, hava sahası düzenlemeleri ve aletli uçuş usulleri ta-
sarımı, havacılık bilgi yönetimi, havacılık meteorolojisi ihtisas alanlarında bir bulguya ulaşıl-
ması durumunda bu alanlarda uzman personelin görüşüne başvurulabilir, bu amaçla gerekli
görülüyor ise ek bir Bakanlık Onayı alınarak heyete ilgili ihtisas alanından uzman personel ek-
lenebilir.

(4) Kaza veya ciddi olay araştırma ve incelemesine ilgili devletlerden akredite temsilci
iştirak etmişse taslak nihai rapor akredite temsilciye gönderilir. Akredite temsilcinin görüşünü
aldıktan sonra, grup tarafından görüş değerlendirilir. Görüşün uygun olduğu değerlendirilmesi
halinde görüşler rapora derç edilerek rapor son şekline getirilir; grup tarafından görüşün uygun
olmadığı değerlendirilmesi halinde, görüşün derç edilmeyen bölümü, gerekçesiyle birlikte nihai
rapor ekinde yayınlanır. 

(5) Akredite temsilci tarafından 60 gün içinde bir cevap gönderilmezse, hazırlanan rapor
nihai hale getirilir.

(6) Nihai rapor en kısa zamanda aşağıdaki yerlere gönderilir:
a) Tescil devleti.
b) İşletmeci devlet.
c) Üretici devlet.
ç) Tasarım devleti.
d) Şayet kaza araştırma ve incelemesine iştirak etmişse vatandaşı kazada ölmüş veya

ciddi yaralanmış olan devlet.
e) Faydalı bilgi, tesis veya uzman sağlayan devlet.
(7) Kaza veya ciddi olaya karışan hava aracının maksimum kütlesi 5700 kg’dan fazla

ise nihai raporun bir nüshası ayrıca ICAO’ya da gönderilir.
(8) Meydana gelen kaza veya ciddi olayla ilgili Cumhuriyet başsavcılığı tarafından so-

ruşturma başlatılması istisna olmak üzere, hazırlanan rapor kısmen veya tamamen Başkanlık
internet sitesinde yayınlanır.

Temin edilen bilgilerin gizliliği
MADDE 44- (1) Kaza araştırma ve incelemesini yürüten devletin açık müsaadesi ol-

madan araştırma ve inceleme safhasında temin edilen bilgiler, bulgular ve taslak nihai raporun
ihtiva ettiği hususlar açıklanamaz ve yayınlanamaz.

Araştırma ve incelemenin yeniden başlatılması
MADDE 45- (1) Nihai raporun tekemmül etmesinden sonra muhtemel nedeni veya

tavsiyeleri değiştirebilecek nitelikte yeni ve önemli delillerin elde edilmesi durumunda, araş-
tırma ve inceleme yeniden başlatılabilir.  

(2) Başka bir devletin sorumluluğu altında yürütülmüş olan araştırma ve incelemenin
yeniden başlatılmasını temin için araştırma ve incelemeyi yapan devletle sahip olunan deliller
paylaşılır. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Emniyet Tavsiyeleri, Kaza veya Ciddi Olay Önleme Faaliyetleri

Emniyet tavsiye sorumluluğu
MADDE 46- (1) Araştırma ve incelemenin herhangi bir safhasında veya nihai raporun

hazırlanmasından sonra, benzeri kaza veya ciddi olayların önlenmesi için gerekli görülen hu-
suslar diğer devletlere, kurumlara, kuruluşlara veya şirketlere bildirilir.

(2) Emniyet tavsiyelerini alan kurum, kuruluş veya şirketler gerekli çalışmaları gecik-
meksizin başlatır ve Başkanlığa bilgi verir.

(3) ICAO dokümanlarında yer almasını gerektiren çok önemli hususların tespit edilmesi
durumunda, nihai rapora ek olarak ilgili hususlar ayrıca bir mektupla ICAO’ya bildirilir.

(4) İlgili devletlerden kaza veya ciddi olayla ilgili gelen ve ülkemiz tarafından kabul
edilen emniyet tavsiyelerinin takibi yapılır. Her tavsiyenin uygulanma durumuna ait bilgi ve
güncellemeler doksan gün içinde ilgili devlete bildirilir. 

Kaza veya ciddi olay önleme faaliyetleri
MADDE 47- (1) Araştırma ve incelemesi tamamlanan her bir kaza veya ciddi olayla

ilgili veri tabanı oluşturulur.
(2) Başkanlık tarafından ihtiyaç duyulduğunda söz konusu veri tabanından faydalanı-

larak havacılık emniyetini etkileyen potansiyel risk alanlarıyla ilgili önleyici faaliyetlerde bu-
lunulabilir. 

(3) Başkanlık, veri tabanına erişim yetkisine haiz olduğu devlet emniyet programına
katkı sağlayarak veri tabanından elde ettiği verilerle emniyeti artırıcı faaliyetlerde bulunabilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Olay araştırma ve incelemesi
MADDE 48- (1) Sivil havacılıkta can, mal ve çevre emniyetinin korunması bakımından

önem taşıyan olaylar hakkında da Başkanlık, bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde
kıyasen işlem yapmaya yetkilidir.

(2) Başkan, tekrarlayan olayların önlenebilmesi amacıyla benzeri olayların genel olarak
araştırılmasını yaptırabilir.

İstatistik
MADDE 49- (1) Hava aracı kaza istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu ile paylaşılır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ICAO Ek-13 hükümleri

uygulanır.
(2) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili gerekli alt düzenleyici işlemleri yapmaya

Başkanlık yetkilidir.
Yönetmelikle ICAO Ek-13’ün uyumluluğu
MADDE 51- (1) ICAO Ek-13’te yapılan değişikliklerin ülkemiz tarafından uygulana-

bilirliği değerlendirilir.
(2) Uygun bulunan değişikler iç mevzuata derç edilir veya yeni mevzuat hazırlanır.
(3) Uygun bulunmayan değişiklikler hakkında ICAO’ya bilgi verilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 52- (1) 10/11/1985 tarihli ve 18924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil

Hava-Araç Kazaları Soruşturma Yönetmeliği (SHY-13) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 53- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-

rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi duru-

munda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren

30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansı Kurul Kararıyla,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; geçmiş dönemlere

ilişkin gelir payı borcu olan LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini

gösterir belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansları

Kurul Kararıyla sona erdirilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN DESTEK HİZMETİ ALMALARINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan

“6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen perakende alacaklar sınıfına giren”

ibaresi “3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyük-

lükteki işletmelere (KOBİ) sunulan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE 

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET 

VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/11/2006  tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat

ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fo-

nu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin

dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “yatırım vekâletine sözleşmesine dayalı katılma he-

saplarının ise” ibaresi “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının ise, vade ve

tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasının üçüncü cümlesinde

yer alan “yatırım vekâleti sözleşmesine dayalı katılma hesapları,” ibaresinden sonra gelmek

üzere “vade ve tahmini kâr oranının değişmediği durumlar haricinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

—— • ——

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13712 
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Çanakkale 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13716 
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Büyükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 13713 

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

 
 13751 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
6 ADET BİNEK VE 1 ADET HAFİF TİCARİ CAMLIVAN KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü XIX. Kastamonu Bölge Müdürlüğü ihtiyacı 6 adedi 

binek ve 1 adedi hafif ticari camlıvan olmak üzere toplam 7 adet hizmet taşıtı şoför ve akaryakıt 
hariç 01.01.2023-31.12.2025 tarihleri arasında toplam 36 ay süreli olarak kuruluşça hazırlanan 
teknik şartname doğrultusunda, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt 
Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan kiralanacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 
Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli 
ilgili firmaya iade edilecektir. 

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

3- Teklifler, 17.11.2022 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 
Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

4- İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 
bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 
istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 
ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8- İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 
9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 
İHALE KAYIT NUMARASI: 2022/1190439 
TALEP TAKİP NO: * BSVPSPM2U2* 
OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI: 
-Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 
-Vakıflar Bankası Atatürk Bulvarı Ankara Şubesi: TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 
-Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 
 13701/1-1 
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1 ADET AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet ağ güvenlik 

sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname 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, 14/11/2022 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’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin, fiyat ile ilgili 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- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSUPBAMDJ2 

 13730/1-1 
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VMWARE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı VMWARE 

Sanallaştırma Yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve VMWARE markasına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, markası 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, 18.11.2022 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’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 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- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

TALEP TAKİP NO: BSUP2405V3 

 13731/1-1 
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1.000 ADET ÇOKLU KART OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1.000 adet çoklu kart 

okuyucu ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartnamesi 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 17/11/2022 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’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin, fiyat ile ilgili 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- İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BS4P7ATAJ3 

 13732/1-1 

 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 

OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı aşağıda özellikleri ve miktarı yazılı 

Otokopi Kağıdı, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış 
piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır. 

STOK 
NO 

TİPİ TÜRÜ CİNSİ ÇEŞİDİ EBATI I.PARTİ II.PARTİ 
TOPLAM 
MİKTAR 

NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

SON TEKLİF 
VERME 
TARİHİ 

H114152 
CB 

(BEYAZ) 
1 1 2 

480 
mm 

2.000.000 
m² 

1.000.000 
m² 

3.000.000 
m² 

P.36.i/ 
28.04.2017 

tarih ve no.lu 
teknik 

şartname 

22.11.2022 

H114153 
CFB 

(BEYAZ) 
1 1 2 

480 
mm 

750.000 m² 
750.000 

m² 
1.500.000 

m² 

H114154 
CF(BEYA

Z) 
1 1 2 

480 
mm 

2.000.000 
m² 

1.000.000 
m² 

3.000.000 
m² 

H98 
CB 

(BEYAZ 
1 1 2 

440 
mm 

1.000.000 
m² 

- 
1.000.000 

m² 

H99 
CFB 

(BEYAZ) 
1 1 2 

440 
mm 

500.000 m² - 500.000 m² 

H100 
CF 

(BEYAZ) 
1 1 2 

440 
mm 

1.000.000 
m² 

- 
1.000.000 

m² 

TOPLAM 
7.250.000 

m² 
2.750.000 

m² 
10.000.000 

m² 
1) İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’DİR 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığından veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek 
firmaların, ihaleye katılabilmek için 140.-TL ihale evrak bedelini ek şartlarda belirtilen Ofis 
banka hesaplarından birisine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya 
iade edilecektir. 

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan 
yapılacak satın almalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satın almalara ait 
ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile şartname bedeline ait banka makbuzu aslı 
veya bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 22.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki 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, uygun 
olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da Komisyonca belirlenen 
başka bir tarihte açılacaktır. 
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5) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 
mektuplarında belirtilecektir. 

6) Teklifler döviz (USD) cinsinden verilecektir. 
7) Teklifler iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır. 
8) Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para 
cinsinden (USD) verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat 
mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili Kanun ve şartname hükümlerini 
yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır. 

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

10) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacak olup, zeyilname talebinde bulunmayan firmalara 
ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

11) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 
olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. 

Duyurulur. 
 13733/1/1-1 

—— • —— 
BY THE DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE 

Carbonless Copy Paper with the following specifications and quantity shall be purchased 
from domestic and foreign market for our Printing House Directorate through open procedure, in 
accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and additional 
conditions concerning the tender. 

STOCK 

NUMBER 
TYPE SPECIES KIND SORT DIMENSION 1ST LOT 2ND LOT 

TOTAL 

AMOUNT 

BASIS OF 

PURCHASING 

BIDDING 

DEADLINE 

H114152 
CB 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

2.000.000 

m² 

1.000.000 

m² 
3.000.000 m² 

Technical 

Specification 

Date and No. 

P.36.i/28.04.20

17 

22.11.2022 

H114153 
CFB 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

750.000 

m² 
750.000 m² 1.500.000 m² 

H114154 
CF 

(WHITE) 
1 1 2 480 mm 

2.000.000 

m² 

1.000.000 

m² 
3.000.000 m² 

H98 
CB 

(WHITE) 
1 1 2 440 mm 

1.000.000 

m² 
- 1.000.000 m² 

H99 
CFB 

(WHITE) 
1 1 2 440 mm 

500.000 

m² 
- 500.000 m² 

H100 
CF 

(WHITE) 
1 1 2 440 mm 

1.000.000 

m² 
- 1.000.000 m² 

TOTAL 
7.250.000 

m² 

2.750.000 

m² 

10.000.000 

m² 
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1. THE TENDER DOCUMENT HAS A FEE AND IT IS 140.-TL FOR THIS TENDER. 
a) The tenderers can view the tender documents in the 2nd Purchasing Department of the 

Directorate General of State Supply Office in Ankara or in the web site of our Office. However, 
the tenderers to submit a proposal for the bid shall pay the tender documents fee (140.-TL) to any 
of our Office’s bank accounts. 

b) The original and a copy of the bank receipt shall be put in the outer envelope by adding 
to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening 
all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the fee of 
tender documents shall be returned to the tenderers. 

2. The required tender documents must be put in two envelopes as one inside the other. 
ONLY THE BID FORMS INDICATING THE OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER 
ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes 
are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the 
Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial 
Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the documents specified in the 
additional conditions and the inner envelope shall all be put in the outer envelope. 

3. The bids shall reach or be submitted to “II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” at our 
Headquarters latest by 12:00 on 22.11.2022. Bids submitted after this time and delays due to mail 
shall not be taken into consideration. 

4. The outer envelopes of the bids shall be opened at 14:00 on the bidding deadline, then 
the documents required to be sent together with the bids shall be examined, and non-conforming 
bids shall be returned to the bidders without being opened, The inner envelopes of the companies 
that have no deficiencies in their bids according to the content of the outer envelope will be 
opened on the same day or on another date determined by the Commission. 

5. The bids shall cover the whole quantity. Partial bids shall not be taken into 
consideration. In addition, the brand, model and origin of the offered products shall be specified 
in the bid forms. 

6. Bids shall be given in foreign currency (USD). 
7. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes 

are opened. 
8. Tenderers shall submit a bid bond in the same foreign currency (USD) with their offer 

valid for at least 6 months as from the bidding deadline in the amount to be determined by 
themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted. Should the 
guarantee be a letter of guarantee from a bank, it shall contain the expression “…the bidder shall 
submit the letter not in accordance with laws no 4734 and 4735, but in order to fulfill the 
provisions of the relevant law and the specifications…” 

9. This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph 
(g) (exception) of the article 3 of this Law. 

10. Addendums to be issued in case of need shall be published in the tender notice section 
of our Office at www.dmo.gov.tr, and companies that do not request an addendum will not be 
notified in writing. 

11. The tender shall take place through open procedure, whereby tenderers shall present 
their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. 

To be announced to all candidates. 
 13733/2/1-1 
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YER VE İSTİF BANDI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Yer ve İstif Bandı Temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası  : 2022/1191471 
1-İdarenin; 
a- Adresi  : Şeker Evleri Mahallesi Yunus Emre Cad. No: 2 Merkez/ 

BURDUR 
b- Telefon Numarası  : 0248 233 19 35 - 36 
c- Faks Numarası  : 0248 233 12 67 
2-İhale konusu malın; 
a- Adı  : Yer ve İstif Bandı Temini 
b- Niteliği ve Miktarı  : Fabrikamız ihtiyacı olan 4 adet Düz Yer Bandı ile 1 Adet Deve 

Boyunlu İstif Bandı temini ihalesi 
c- İşin Süresi : İşe Başlama Tebliğinden itibaren en geç 30 (otuz) Takvim Günü 

İçinde Teslim Edilecektir. 
3- İhale Konusu malın teslim yeri  : Burdur Şeker Fabrikası  
4- İhale dokümanın görülmesi ve temini  :  
a) İhale dokümanının görüleceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer  : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 150,00 TL. (KDV Dahil) 
5- İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 
a) Tekliflerin sunulacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği  
b) İhalenin yapılacağı adres  : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
c) İhale (son teklif verme) tarihi  : 18/11/2022 Cuma 
d) İhale (son teklif verme) saati  : 14:30 
6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 
8- Teklifler 18/11/2022 Cuma Günü Saat 14:30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
gün ve saatinde (18/11/2022 Cuma) yeniden teklif alınması (açık eksiltme ve/veya pazarlık 
yapılması) gerekebileceğinden Firma yetkililerinin veya kanuni vekillerinin Fabrikamızda hazır 
bulunmaları gerekmektedir. Firma yetkililerinin veya Kanuni vekillerinin bulunmaması halinde 
verilen ilk teklifleri İhale Komisyonumuzca son ve nihai teklif olarak kabul edilecektir. 

9- Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 13739/1-1 
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5.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1159209 
İşin Adı : İstanbul Halkalı İstasyon Şantiyesine 5.000 M3 Balast 

Alım 
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap 
GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163488020 - 2164488020 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muratlı İstasyonuna 5.000 M3 Balast Mal Alım İşi 
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD 1.Bölge Mıntıkası İstanbul Halkalı İstasyon 

Şantiyesine teslim edilecektir. Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir. 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale Edilen Miktar 5.000 (m³) olup Yer Teslimi 
Yapıldıktan Sonra Halkalı İstasyon Şantiyesine 60 
(Atmış) Takvim gün de teslim edilecektir. Ayrıntılar 
İhale Dokümanındadır. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. (Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/ 
İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 28.11.2022 - 11:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 

kriterler : 
Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - 
KADIKÖY / İSTANBUL 28.11.2022 Tarihine Saat 11:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1. Kat Haydarpaşa İSTANBUL 
yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi 
Haydarpaşa / İSTANBUL veya IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğü Alıcı hesabı. 

İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 
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Not: Yatırılan veya Havale edilen İhale dokümanı satın alındığına dair Dekonta işin adı veya 
İKN’si mutlaka yazılmalı ve İhale Zarfına konulacaktır, aksi takdirde teklif değerlendirme dışı 
bırakılacaktır. 

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

değildir.    13687/1-1 
—— • —— 

TEKİRDAĞ MURATLI İSTASYON ŞANTİYESİNE 12.000 M3 BALAST  
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 1. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2022/1162544 
İşin Adı  :Tekirdağ Muratlı İstasyon Şantiyesine 12.000 M3 

Balast Alımı 
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1 - İdarenin   
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL 

SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org 
Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 

b) Telefon ve faks numarası : 2163488020 - 2164488020 
c) Elektronik posta adresi : 1bolgealimsatim@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale Konusu Malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muratlı İstasyonuna 12.000 M3 Balast Mal Alım İşi 
b) Teslim [yeri / yerleri] : TCDD 1. Bölge Mıntıkası Tekirdağ Muratlı 

İstasyonuna teslim edilecektir. Teknik Şartnamede 
belirtilmiştir 

c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale Edilen Miktar 12.000 (m³) olup Yer Teslimi 
Yapıldıktan Sonra Her İki Dilimde MURATLI 
İSTASYONU na Teslim edilecek 1. Dilim 6.000 m3 
Teslim Süresi ise 30 Gündür. 2. Dilim ise 1. Dilim 
Teslim Tarihinden Sonradır ve Alınacak Miktar 
6.000 (m³) Teslim Süresi 60 Gündür Toplamda 
12.000 m3 90 (Doksan )Takvim günüdür. Ayrıntılar 
İhale Dokümanındadır 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:   
a) Yapılacağı yer : TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar 

Binası 1. (Asma Kat Oda H.Paşa /Kadıköy/ 
İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 28.11.2022 - 14:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 
Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS 
MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah. Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  28.11.2022 Tarihine Saat 14:00 kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

İhale TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 1. Kat Haydarpaşa İSTANBUL 
yapılacaktır. 

İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad. No: 57 Komisyon Bürosu 
Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34716  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; 

6- TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
Veznesi  Haydarpaşa / İSTANBUL veya IBAN:TR080001500158007293444639 TCDD 
İşletmesi Genel Müdürlüğü Alıcı hesabı. 

İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 500,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir. 

Not: Yatırılan veya Havale edilen İhale dokümanı satın alındığına dair Dekonta işin adı 
veya İKN’si mutlaka yazılmalı ve İhale Zarfına konulacaktır, aksi takdirde teklif değerlendirme 
dışı bırakılacaktır. 

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

tabi değildir. 
    13686/1-1 

—— • —— 
HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1175596 
1- İdarenin : 
a) Adresi  : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 346 03 97 ve 0 346 223 76 77 
c) Elektronik Posta Adresi  : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı: 7 adet bariyerli hemzemin geçitte 

bekçilik hizmetlerinin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında 27 kişi ile yürütülmesi için hizmet 
satın alınması işi.  

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

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3. kat, 325 
nolu oda) 29/11/2022 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale TCDD 
Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. (1. Kat,113 nolu oda)  

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosunda (3. kat, 
325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup; İhale doküman bedeli teşekkülümüz veznesine 300,00 TL (KDV Dahil) yatırmak şartıyla 
TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Bürosundan (3. kat, 325 nolu oda) 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. 
    13677/1-1 
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TEMSAN A.Ş. ANKARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NE GENERATÖR FABRİKASI 
KURULUMU İŞİ KAPSAMINDA MEKANİK ATÖLYE TEZGAHLARININ 

TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’ den: 
1.  İKN NO: 2022/1187560 
2.  Temsan A.Ş. Ankara İşletme Müdürlüğü'ne Generatör Fabrikası kurulumu İşi 

Kapsamında Mekanik Atölye Tezgahlarının Temini ve Montajı İşi ihalesi yapılacaktır. 
3.  Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4.  İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 11 Kasım 2022 Cuma 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 Resmî 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. 

 13651/1-1 
—— • —— 

BOTAŞ CEYHAN BERTH 3-4 İSKELE YÜKLEME KOLLARI DEĞİŞİMİ 
KAPSAMINDA BERTH - 4 İÇİN 4 ADET YÜKLEME KOLU ALIMI  

İHALE EDİLECEKTİR 
TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.’ den: 
1. İKN NO: 2022/ 1195469 
2. BOTAŞ Ceyhan Berth 3-4 İskele Yükleme Kolları Değişimi Kapsamında Berth 4 için 

4 Adet Yükleme Kolu Temini yapılacaktır. 
3. Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / 

ANKARA (Tel: 0312 397 55 75) adresinde bulunan Kurumumuzun Satın Alma Müdürlüğünden 
ücretsiz temin edilebilir. 

4. İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif 
mektuplarını, en geç 11 Kasım 2022 Cuma 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 Resmî 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. 

    13707/1-1 
—— • —— 

DÜZELTME İLANI 
İzmir İli Çeşme Belediye Başkanlığından: 
04.11.2022 tarih ve 32003 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

taşınmaz satış ihalesi ilan metninde yer alan 5. madde; 
“5-Taşınmazın satış bedeli, ihale onayının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin 

veya ilk taksit ödemesi aynı koşullarda olmak üzere 45 gün ara ile iki eşit taksitte ödenebilir.” 
şeklinde değiştirilmiştir. 
İlan olunur. 13736/1-1 
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YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Yüksekte Çalışma Ekipmanları Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 97 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının 
Görülebileceği ve Satın 
Alınabileceği Yer 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 
2-İhale Konusu Alımın/ 
Hizmetin 

 

a) Dosya No : 2231233 
b) İKN : 2022 / 1181210 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Yüksekte Çalışma Ekipmanları Temini (6 kalem) 
ç) Teslim Yeri / İşin 
Yapılacağı Yer 

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarları / ZONGULDAK 

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

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim 
gününde teslim edilecektir 

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

Bülent Ecevit Caddesi No:125 / ZONGULDAK 
b) Tarih ve saati : 05.12.2022- 15:00 
4-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir 
4.1.1. a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya sicil 
tastiknamesi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
6.1. Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımlar Direktifi 2016/425 (AB)’ye göre AT 

Tip İnceleme Sertifikasına sahip olacak ve bu husus teklifte belgelenecektir. Üretici firma 
üretimini yaptığı ürünler için “Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi” yaptırmış olacak ve bu husus 
teklifte belgelenecektir. Üretici üretim kalitesi için ISO 9001, Yönetim Sistem Sertifikasına sahip 
olacak ve bu husus teklifte belgelenecektir. 

7-Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif edenler lehine fiyat 
avantajı uygulaması yapıldıktan sonra grup toplam tutarı en düşük fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 

8-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 
9-Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden ulaşılabilir 
10-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

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

12-Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 
(yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat 
avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgelerini sunması 
zorunludur. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.” 

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

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

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar: 
İlan olunur. 13627/1-1 

 



8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

HİDROLİK DİREK ŞİŞİRME VE TAHLİYE VALFİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Hidrolik Direk Şişirme ve Tahliye Valfi Temini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0 372 259 47 79 – 0 372 259 19 00 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : ebru.hacioglu@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin  
a) Dosya No : 2224116 
b) IKN : 2022/1179395 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı – Hidrolik Direk Şişirme ve Tahliye Valfi 

Temini – 75 Adet 
ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği 
Ambarı / Merkez - Zonguldak 

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

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 22.11.2022 Salı günü saat: 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. 
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter 

tasdikli imza sirküleri veya sicil tasdiknamesi 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olanıdır.  
8- Kısmi teklif verilemeyecektir.  
9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir.  
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

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

12- Fiyat avantajı uygulanması:  
12.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

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

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

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

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

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

17- Diğer hususlar:  
İlan olunur. 13685/1-1 
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ESNEK MEKANİZE TAHKİMAT YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Esnek Mekanize Tahkimat Yedekleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 

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

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

Satınalma Dairesi Başkanlığı  
b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak 

No: 2 67090 Zonguldak 
c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 88 - 03722591900 
ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 
 ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 
ZONGULDAK 

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

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

e) Elektronik Posta Adresi : zekai.kayik@taskomuru.gov.tr 
2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin  
a) Dosya No : 2222117 
b) IKN : 2022 / 1188713 
c) Niteliği, Türü, Miktarı : Mal alımı-Esnek Mekanize Tahkimat yedekleri -4 

kalem 
ç) Teslim Yeri /  
    İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene 

ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 
Ambarıdır. 

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

e) Teslim Tarihi/İşin Süresi : İşe başlanmasını müteakip 45 takvim günüdür. 
3- İhalenin   
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Dairesi Başkanlığı Mithat 

Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 
ZONGULDAK 

b) Tarih ve Saati : 23/11/2022 Çarşamba günü saat : 15:00 
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olanıdır. 
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yerli isteklilerin teklifleri ile yabancı isteklilerin 

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

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.  
9- Bu ihaleye Yerli İstekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir 
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

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

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

12- Fiyat avantajı uygulanması : Bu madde boş bırakılmıştır.  
13- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

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

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

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

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

17-Diğer hususlar:  
İlan olunur. 
 13704/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Antalya İli Aksu Belediye Başkanlığından: 

1 -  Mülkiyeti Belediyemize ait Kemerağzı Mahallesinde bulunan, imar planında Semt 

Spor Sahası olarak planlanan, (E=0.05 H=6.50 m.) 1 adet arsa’nın, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35-a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satış ihalesi, ilanda belirtilen 

tarih ve saatte Çalkaya Mah. 28110 Sok. No: 6 Aksu/ANTALYA’daki Belediye Hizmet Binası 

Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2 - Bahse konu 1 adet arsanın bilgileri tabloda belirtilmiştir. 

S. 

No 
Mahalle 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Toplam 

Alan 

(m²) 

Hisse 

Miktarı 

(m²) 

Niteliği İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedel  

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 Kemerağzı 12301 4 1111.00 Tam Arsa 25.11.2022 10.00 4.444.000,00 150.000,00 

Belediyemiz, 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-P bendine istinaden KDV istisnasına tabii 

olduğundan bu satıştan KDV tahsilatı yapılmayacaktır. Vadeli Satışlarda; ihale bedeli üzerinden 

yüzde altı oranında kesin teminat alınır, vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak 

ödenecektir. 

3 -  İhale konusu arsanın satış işinin geçici teminat bedeli, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası 

yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden 

verilebilir. 

4 -  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. maddesi 

ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; 

geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 

yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. 

5 - İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler: 

a) Dış Zarf 

5.a-1. İhaleye iştirak Dilekçesi. 

5.a-2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. 

5.a-3. İkametgâh Belgesi. 

5.a-4. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. 

(İhaleye vekâleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.) 

5.a-5. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz veya 

Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları. 

5.a-6. Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz. 

5.a-7. İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Aslı) 

5.a-8. Tüzel Kişiler için Tescil Belgesi. 
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5.a-9. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer 
Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekâlet ile 
temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi, 

5.a-10. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması 
halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter 
onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza 
beyannamesi, kimlik belgesi, 

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

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

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

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

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

5.a-17. İç Zarf 
5.a-1. Teklif Mektubu. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun 

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

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

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

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

8 -  Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; 
Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, 25.11.2022 günü saat 09.00’a kadar Belediye Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. 

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

Adresimiz: Çalkaya Mah. 28110 Sok. No: 6 Aksu/ANTALYA 
İlan olunur. 
    13569/1-1 
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14 ADET ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Tokat İli Zile Belediye Başkanlığından: 
1- Alacamescit Zir Mahallesi Kör Hüseyin Cad. 26-30P Pafta, 34 ada 132-133-134-135-

136-137-138-139-140 nolu parsel ve 35 Ada 199-200-201-202-203 Parselde kayıtlı, 
Belediyemize ait toplam 5.135,28 m2 miktarındaki 14 Adet Arsa vasıflı taşınmazın tamamı; 2886 
sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma ile satılacaktır. 

2- İhale, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında, Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

Ada Cinsi Yüzölçümü 
Muhammen 

Bedel 
Geçici Teminat 

İhale Tarihi ve 
Saati 

34 - 35 14 Adet Arsa 5.135,28 m2 
4.796.352,00 

TL. 
143.891,00 TL. 

21.11.2022 
10:00 

3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER: 
a) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz. 
b) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden) 
c) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi, Tüzel kişilerin imza sirküsü. 
d) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden), tüzel kişilerin Oda Kayıt 

Sicil Belgesi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri. 
e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili 

olduğuna dair noterden tasdikli vekâletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri.  
f) Ortak Girişimlerden; Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen 

belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi. 
g) Borcu yoktur belgesi. (Zile Belediyesinden)  
4- Arsa satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır. 
5- Arsaların satış bedelinin % 30’u peşin olup, kalanı sonraki aydan başlamak üzere 2 ay 

eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelini gününde ödemeyen ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici 
teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir. 

6- Satışı yapılan gayrimenkullerin tapu devir işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten 
sonra yapılacaktır. İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer 
giderler alıcıya aittir. 

7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

8- İstekliler, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgeyi Zile Belediyesi Destek Hizmetler 
Müdürlüğü’nden ve www.zile.bel.tr adresinden görebilir ve ücretsiz temin edebilirler.  

9- 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin 
mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi 
işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır. 

    13555/1-1 
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SANAYİ İMARLI ARSALAR SATILACAKTIR 
Osmaniye İli Toprakkale Belediye Başkanlığından: 
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda açık adresleri, alanı ve cinsi belirtilen Kışla 

Mahallesi 131 Nolu Sokakta bulunan Toprakkale İlçesi, Kışla Mahallesi 569 ada,3 parseldeki 
10.111,92 m2 yüzölçümlü ve Kışla Mahallesi 131 Nolu Sokakta bulunan Toprakkale İlçesi, Kışla 
Mahallesi 569 ada,4 parseldeki 10.670,91 m2 yüzölçümlü sanayi imarlı arsaların 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. 

2-) İhale, 18.11.2022 Cuma günü saat 10:00’da Kışla Mahallesi 569 ada, 3 parseldeki 
10.111,92 m2 yüzölçümlü arsanın, 18.11.2022 Cuma günü saat 11:00’de Kışla Mahallesi 569 
ada,4 parseldeki 10.670,91 m2 yüzölçümlü arsanın Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen 
huzurunda satışı yapılacaktır.(Pandemi nedeniyle katılımın 10 kişiden fazla olması durumunda 
ihale Toprakkale Gençlik Merkezinde yapılacaktır.) 

3-) Arsalara ait muhammen bedel ve diğer bilgiler aşağıdaki gibidir. 
4-) Geçici teminat, tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde 3) olup 

ihaleye katılırken Belediyemiz veznesine makbuz karşılığında yatırılması zorunludur. İhaleye 
katılım için yatırılan geçici teminat sadece teminat makbuzunda belirtilen arsa için geçerlidir. 

5-) İhaleye katılmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır; 
• 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 5. Maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
• Nüfus cüzdan fotokopisi 
• Vekil olarak iştirak etmesi halinde, noterden düzenlenmiş vekâletname 
• Onaylı ikamet belgesi. 
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermek ve uygun ikametgâh, telefon numarası yazılı 

bir şekilde vermek. 
• Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi. 
• İhaleye ortak olarak iştirak ediliyorsa usulüne uygun düzenlenmiş ortak girişim 

beyannamesi 
• Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 
içerisinde alınmış, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir, 
noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri şarttır. 

• Geçici teminata ait makbuzu. 
• Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi encümene ibraz etmek zorundadır.  
İhale saatinden önce encümene ibraz etmeleri zorunludur. 
6-) İhaleye ait şartname bedeli 2000,00 TL olup; mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri 

Müdürlüğü biriminde görülebilir ve satın alınabilir. 
7-) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
8-) Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Uygun bedelin bulunmadığı durumda 

ihaleyi iptal edebilme hakkı saklıdır. 
S. 
No 

Ada 
No 

Parsel 
No 

Adres Cinsi 
Alanı 

m² 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat (TL) 

1 569 3 Kışla Mahallesi,569 ada,3 parsel 
Arsa 

(Sanayi 
İmarlı) 

10.111.92 
m² 

5.966.032,80 ₺ 178.980,99 ₺ 

2 569 4 Kışla Mahallesi, 569 ada,4 parsel 
Arsa 

(Sanayi 
İmarlı) 

10.670.91 
m² 

6.295.836,90 ₺ 188.875,11 ₺ 

2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği ilanen duyurulur. 
 13735/1-1 
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GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TRAVMATİK ACİL DURUM 
HASTANESİ İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından: 
Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize 

Sanayi Bölgesi “Travmatik Acil Durum Hastanesi”  İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar 
teslim ihale edilecektir. 

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 

Müteşebbis Heyet Başkanlığı 
b) Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu 

cadde  Başpınar/ GAZİANTEP 
c) Telefon numarası : 0 342 337 11 01 – 337 82 80 
d) Faks numarası : 0 342 337 13 71 
e) Elektronik posta adresi : ihale@gaosb.org  
f) İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı : Mehmet Selim SANCILI - Mimar 
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli 
personellerle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 
a) Adı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Travmatik 

Acil Durum Hastanesi Yapım İşi   
b) Yatırım proje no’su/kodu : Fİ-006 
c) İşin Süresi : 360 gün dür. 
d) Yapılacağı yer : Beylerbeyi Mahallesi 1031 Ada 3 Parsel  

Gaziantep / Şehitkâmil 
e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - 
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati 
3.1. 
a) İhale usulü : Açık ihale – Anahtar Teslim Götürü Bedel 
b) İhalenin yapılacağı adres : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 83120 nolu 

cd. Başpınar/GAZİANTEP 
c) İhale tarihi : 30/11/2022 
d) İhale saati : 11: 00 
e) Son teklif verme tarihi ve saati : 30/11/2022 - 10:00 
f) İhale komisyonu toplantı yeri : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı 

Salonu 
3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 
saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 
alınamaz. 
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3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 
belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 
saatte yapılır. 

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 
alınır. 

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 
4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 
a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - 

Fen İşleri Müdürlüğü 
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü - Fen İşleri Müdürlüğü 
c) İhale dokümanı satış bedeli(varsa vergi dâhil): 10.000 TL+ KDV (Onbin TürkLirası) 
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart 
form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı 
5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
a) İdari Şartname 
b) Teknik Şartnameler 
c) Sözleşme Tasarısı 
ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmeyecektir) 
d) Mahal ve İmalat Poz Listeleri. 
e) Özel İdari ve Teknik Şartname 
f) Projeler ve 3D Görseller 
g) İSG Yükümlülükleri Şartnamesi 
h) Katılımcılara Ait Atık Kontrol Yönetmeliği 
i) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar. 
(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali 

Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı 
taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu, Kesin Teminat Mektubu, İş durum ve 
tutumu ile ilgili Beyan, Tasdik Şerhi, Yer Görme Belgesi… vs.) 

5.2. Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği 
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 
dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. 

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 
Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 
verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 
değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu İhale 
Kanunu standart formları kullanılabilir. 
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Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları 
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. 

Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik 
posta adresinin belirtilmesi ve bu adrese yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt 
edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla bildirim de yapılabilir. 

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden 
yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce 
muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır. 

6.3. Elektronik posta yoluyla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu 
şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde 
bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli 
taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla  yapılan 
bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir. 

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi 
kullanılarak yapılır. 

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara 
göre pilot/koordinatör ortağa yapılır. 

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, 
elektronik posta ve faks kullanılamaz.  

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE 
YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 
odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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.  
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c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

d) İdari şartname madde 7.5 de ayrıntısı belirtilen son on yıl içinde alınmış B-III grubu iş 
deneyim belgesi (yüklenici- iş bitirme) ile 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.  

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 
isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.  

ğ) İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. (ihale 
dosyası içerisinde verilen formatta (poz listesi) Cd ortamında dosyaya eklenecektir.) 

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 
hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

1- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. 
2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
3- İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 
4- İstekliler anahtar teslim tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. 
5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) 

takvim günü olmalıdır. 
6- Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale 

komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini 
değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediği zamanda 
iptal etmekte serbesttir. 

    13295/2-2 
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KATI MODELLEME PROGRAMI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız İhtiyacı “Katı Modelleme Programı Temini İşi” Hizmet Alımı Açık İhale 

Usulü İle Satın Alınacaktır. 
İhale Kayıt Numarası  : 2022 / 1177755 
1-İdarenin 
a) Adresi      : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar  
  2. Cad. No:1 Tepebaşı /  ESKİŞEHİR 
b) Telefon  numarası   : 0 222 230 27 39 (10 Hat)  Dahili 1857 
c) Faks numarası       : 0 222 230 59 15 
ç) Elektronik posta adresi(varsa)  : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr 
2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktar : Katı Modelleme Programı Temini İşi ( PRO  – TŞ – 

022 Nolu Teknik Şartname ve Resme Göre) 
b) Teslim Yeri                  : Eskişehir Makina Fabrikası  Malzeme Ambarı 
c) Teslim tarihi    : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 30 ( otuz ) 

takvim günün de teslim edilecektir. 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer          : Eskişehir Makina Fabrikası  Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati           : 07.12.2022- Çarşamba  – Saat : 14:00 
c) İhale Usulü            : Açık İhale Usulü 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Yukarıda belirtilen alımımız Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, Yerli 

İsteklilerden teklif alınmak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari 
şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir. 

5-İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar 2. Caddesi No:1 
Tepebaşı / Eskişehir adresinde görülebilir ve  aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın 
alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil            
50 .- (Elli Türk Lirası)  doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal–  
TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – SANAYİ ÇARŞISI ŞB.. –   TR16 0001 
2001 2300 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 
8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. –  TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – no’lu 
hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de 
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı 
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş 
günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

6-Teklifler, 07.12.2022- Çarşamba günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR 
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Tekliflerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmelerden 
İdaremiz sorumlu değildir. 
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7-İstekliler tekliflerini, Teknik ve İdari şartnameye uygun olarak birim fiyat yazarak 
toplam bedellerini vereceklerdir. İhale sonucu ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden 
birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. İdaremiz gelecek olan teklifleri veya alternatif teklifleri 
değerlendirmede serbesttir. 

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

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

10-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş.Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 
Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
kısmen yapmakta serbesttir. 

11-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
 13542/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2002/7665 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. 

 13698/1-1 
—— • —— 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin 
aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), 
yayın listesi, noter veya resmî kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 
doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için 
denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, adli sicil belgesi veya adayın beyanı, iki 
adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite 
Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. 
Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 

ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. 

Fakülte Bölüm 
Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Sayısı 

Nitelik 

Sağlık Bilimleri Hemşirelik Doçent 1 
Doçent unvanını Halk Sağlığı 
Hemşireliği bilim alanında almış olmak. 

    13398/1-1 
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Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İPTAL İLANI 

28.10.2022 tarih ve 31997 sayılı Resmî Gazete’de ve Üniversitemiz web sayfasında ilan 
edilen ve aşağıda belirtilen Öğretim Üyesi kadrosu iptal edilmiştir.  

NO UNVAN DER. 
FAKÜLTE/ 

REKTÖRLÜK/ MYO/ 
YO 

BÖLÜM 
ANABİLİM DALI/ 
ANASANAT DALI 

AÇIKLAMA 

7 
DR. 

ÖĞRETİM 
ÜYESİ 

1 
NACİ TOPÇUOĞLU 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

GIDA İŞLEME 
BÖLÜMÜ 

GIDA 
TEKNOLOJİSİ PR. 

Lisans ve lisansüstü eğitimini 
Gıda Mühendisliği alanında 

yapmış olmak. Kurutma 
işleminin meyve ve sebzelerin 
karakteristik özellikleri üzerine 

etkisi ve baklagillerden 
bakterilerin yoğurt yapımında 

kullanımı konularında 
çalışmaları bulunmak. 

İlgililere duyurulur. 
 13818/1-1 

—— • —— 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli İşçi Alım 

İlanımıza ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş 
Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri kapsamında Üniversitemizde istihdam edilmek üzere ilan edilen, 8 Sürekli 
İşçi (Tarım İşçisi Tarla Ürünleri) alım ilanımız görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. 

İlgili ilanımız daha sonra tekrar yayımlanacaktır. 
Kamuoyuna duyurulur. 13682/1-1 

—— • —— 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
07.11.2022 tarihli ve 32006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akademik personel 

ilanımızdan aşağıdaki tabloda belirtilen 2022-20 numaralı ilanımız iptal edilmiştir. 

İLAN NO BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

2022-20 
Veterinerlik 

Fak. 

Zootekni 

ve 

Hayvan 
Besleme 

Veterinerlik 

Genetiği 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
4 1 

Veterinerlik Fakültesi 

mezunu olup, veteriner 

zootekni alanında doktora 

yapmış olmak ve keçilerde 
üreme genetiği konusunda 

çalışmaları olmak. 

Duyurulur. 13813/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 13789/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13790/1-1 

  

 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 

İçişleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13787/1-1 

  

 



8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13779/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 13786/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI  

(DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ) 
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 13632/2/1-1 

—— • —— 
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim 
elemanı alınacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil 

sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan 
almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme 
ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir. 

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

da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı 
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. 
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2. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası 
kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak 
başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER 
1. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 

internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi 
İlanı Başvuru Formu (http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından 
ulaşılabilir.) 

2. Özgeçmiş. 
3. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya e-Devlet 

üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının 
diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge). 

4. Lisans transkripti fotokopisi.(Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans 
mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.) 

5. Yüksek lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak 
mezuniyet belgesi(yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 

6. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi 
Sınav (ALES) belgesi geçerlidir) 

7. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi 
yabancı dil sınavı) 

8. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev 
yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.  

9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar 
vereceklerdir.) 

10. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar. 
11. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için tezli yüksek lisans öğrenci 

belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.) 
12. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne 

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik 
Dokümanlar/Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni 
(http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.) 

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. 
Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. 
Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları 
yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.  

İlk Başvuru Tarihi : 08.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 22.11.2022 
Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 28.11.2022 
Ön Değerlendirme Sonuçlarına Son itiraz Tarihi : 02.12.2022 
Giriş Sınavı Tarihi : 08.12.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2022 

SIRA 
NO BİRİMİ UNVANI DER. AD. ALES TÜRÜ 

VE PUANI 
YAB. DİL 
PUANI İLAN ŞARTLARI 

1 

Eğitim Fakültesi 
Türkçe ve Sosyal Bilimleri 
Eğitimi Bölümü 
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

ALES- 
70 

SÖZ 
50 

Eğitim Fakültelerinin Türkçe 
Eğitimi Ana Bilim Dalından 
mezun olup, alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

2 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi  
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü 
Siyaset ve Sosyal Bilimler 
Anabilim Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

ALES- 
70 

EA, SÖZ 
50 

Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi lisans mezunu olup, 
Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Anabilim Dalında 
tezli yüksek lisans yapıyor 
olmak. 
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3 

Mühendislik Fakültesi 
Bilgisayar Mühendisliği 
Bölümü  
Bilgisayar Bilimleri Anabilim 
Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

ALES- 
70 

SAY 
50 

Bilgisayar Mühendisliği lisans 
mezunu olup, Bilgisayar 
Mühendisliği alanında tezli 
yüksek lisans yapıyor olmak. 

4 

Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
Hareket ve Antrenman 
Bilimleri Anabilim Dalı 

Araştırma 
Görevlisi 5 1 

ALES- 
70 

SAY, EA, 
SÖZ 

50 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 
lisans mezunu olmak, Beden 
Eğitimi ve Spor veya Hareket 
Antrenman Bilimleri Anabilim 
dalında tezli yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

5 

Şebinkarahisar Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Mimarlık ve Şehir Planlama 
Bölümü 
Mimari Restorasyon Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

5 1 
ALES- 

70 
SAY 

- 

Mimarlık veya İç Mimarlık 
lisans mezunu olup, belirtilen 
alanların birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

6 

Şebinkarahisar Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 
Programı 

Öğretim 
Görevlisi 

(Ders 
Verecek) 

5 1 
ALES- 

70 
SAY 

- 

Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım 
Mühendisliği, Yazılım 
Mühendisliği, Bilgisayar 
Sistemleri Mühendisliği veya 
Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi lisans 
mezunu olup, belirtilen 
alanların birinde tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: 
Başvurular, kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya 
posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir. 
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve Giriş 
Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet 
adresinde yayınlanacaktır. Ön Değerlendirme sonucuna itirazlar ilanda belirtilen “Ön 
Değerlendirme Sonuçlarına Son itiraz Tarihine” kadar kadro ilanının yapıldığı ilgili birimin 
internet sitesinde belirtilen faks numaralarına faks yoluyla veya ilgili birimin e-posta adresine e-
posta yoluyla veya şahsen yapılabilecektir. 

İLANDA YER ALAN 
BİRİM BAŞVURU ADRESİ SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI 

İNTERNET ADRESİ 

Eğitim Fakültesi Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Güre Yerleşkesi 28200 Merkez / GİRESUN http://egitim.giresun.edu.tr/ 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Güre Yerleşkesi 28200 Merkez / GİRESUN http://iibf.giresun.edu.tr/ 

Mühendislik Fakültesi Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Güre Yerleşkesi 28200 Merkez / GİRESUN http://muhendislik.giresun.edu.tr/ 

Spor Bilimleri Fakültesi Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Güre Yerleşkesi 28200 Merkez / GİRESUN http://sporbilimleri.giresun.edu.tr/ 

Şebinkarahisar Teknik 
Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu Şebinkarahisar / GİRESUN http://sebinmyo.giresun.edu.tr/ 

    13578/1-1 
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İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.  
Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 

Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.  
Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular 

dikkate alınmayacaktır.  
İlan Başlama Tarihi : 8.11.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 22.11.2022 
Başvuru Yeri  : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 

444 34 39 

S/N 
FAKÜLTE / 

BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
ANABİLİM DALI / 

BİLİMDALI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI /  
ARANILAN ŞARTLAR 

1 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Doç. Dr. 1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalında doçentlik unvanına 
sahip olmak. 

2 Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 
Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

3 Tıp Fakültesi 
Temel Tıp 
Bilimleri 

Fizyoloji Prof. Dr. 1 
Fizyoloji Anabilim Dalında Doçentlik 
unvanına sahip olmak. 

4 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalında doktora ya da 
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak 
ve Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 85 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

5 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Endodonti 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Endodonti Anabilim Dalında doktora 
ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olmak ve Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen merkezî 
yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği 
kabul edilen uluslararası yabancı dil 
sınavlarının birinden 85 ve üzeri 
puana sahip olmak. 

6 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Periodontoloji 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Periodontoloji Anabilim Dalında 
doktora ya da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak ve Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarının birinden 85 
ve üzeri puana sahip olmak. 
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7 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Protetik Diş 
Tedavisi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında doktora ya da uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 85 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

8 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
(İngilizce) 

Klinik Bilimler 
Bölümü 

Diş Hastalıkları 
ve Tedavisi 

(Restoratif Diş 
Tedavisi) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında doktora ya da uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak ve 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 85 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

9 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi 
Doç. Dr. 1 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 
Dalında doçentlik unvanına sahip 
olmak. 

10 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Endodonti 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Endodonti Anabilim Dalında doktora 
ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olmak. 

11 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Periodontoloji 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Periodontoloji Anabilim Dalında 
doktora ya da uzmanlık eğitimini 
tamamlamış olmak. 

12 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Ortodonti 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Ortodonti Anabilim Dalında doktora 
ya da uzmanlık eğitimini tamamlamış 
olmak. 

13 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 
Klinik Bilimler 

Bölümü 
Protetik Diş 

Tedavisi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında doktora ya da uzmanlık 
eğitimini tamamlamış olmak. 

14 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı  

Prof. Dr. 1 
İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı alanlarının birinden 
doçentlik unvanına sahip olmak. 

15 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

İç Mimarlık ve 
Çevre Tasarımı  

Doç. Dr. 1 
İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı alanlarının birinden 
doçentlik unvanına sahip olmak. 

16 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

(İngilizce) 
 

Doç. Dr. 1 

Dil ve Konuşma Terapisi alanında 
Doçentlik unvanına sahip olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 85 ve üzeri puana sahip 
olmak. 
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17 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve Konuşma 
Terapisi 

(İngilizce) 
 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Dil ve 
Konuşma Terapisi veya Nörobilim 
alanlarından birinde doktorasını 
tamamlamış olmak. Yükseköğretim 
Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezî yabancı dil sınavları ile 
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 
yabancı dil sınavlarının birinden 85 
ve üzeri puana sahip olmak. 

18 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik 
(İngilizce)  

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu 
olmak ve Hemşirelik alanında doktora 
eğitimini tamamlamış olmak. 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
kabul edilen merkezî yabancı dil 
sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen 
uluslararası yabancı dil sınavlarının 
birinden 85 ve üzeri puana sahip 
olmak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
* Başvuru Dilekçesi 
* Başvuru Formu 
* YÖK Formatında Özgeçmiş 
* Diploma Fotokopileri 
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), 
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik 

Belgesi 
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
* Fotoğraf (2 Adet) 
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (1'i 

matbu 5'i CD), Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (1'i matbu 3'ü CD) 
* Akademik Unvana Atanma Yazıları Profesör, Doçent, Dr.Öğretim Üyesi Atama 

Yazıları (Varsa) 
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi 
KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
    13734/1/1-1 

—— • —— 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim 
Elemanı” Alınacaktır. 

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan 
başvurular dikkate alınmaz.  

 



8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

*ALES puan türü başvuru yapan adayın lisans mezuniyeti dikkate alınarak belirlenecektir.   
İlan Başlama Tarihi  : 8.11.2022 
İlan Bitiş Tarihi : 22.11.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 23.11.2022 
Sınav Giriş Tarihi : 25.11.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.11.2022 
Sonuçların Açıklanacağı 
İnternet Adresi : www.atlas.edu.tr 
Başvuru Yeri  : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No:40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39 

 

S/N FAKÜLTE / BİRİM 
BÖLÜM / 

PROGRAM 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

UZMANLIK ALANI / 
ARANILAN ŞARTLAR 

*ALES 
PUANI 

YDS/ 
Eşdeğeri  
(İngilizce) 

1 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Dil ve 
Konuşma 
Terapisi 

Öğr. Gör. 1 

Dil ve Konuşma Terapisi 
alanında lisans ve yüksek 

lisans mezunu olmak. Dil ve 
Konuşma Terapisi alanında 

doktora yapıyor olmak. 

70 50 

2 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Ebelik Arş. Gör. 1 

Ebelik alanında lisans mezunu 
olmak. 

70 50 

3 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Arş. Gör. 1 

Hemşirelik lisans mezunu 
olmak ve Hemşirelik Esasları 

alanında yüksek lisans 
yapıyor olmak. 

70 50 

4 
Meslek 

Yüksekokulu 
Ağız ve Diş 

Sağlığı 
Öğr. Gör. 1 

Diş Hekimliği Fakültesi 
mezunu olmak. 

70 - 

5 
Meslek 

Yüksekokulu 
Diyaliz Öğr. Gör. 1 

Tıbbi Biyokimya alanında 
doktora yapıyor olmak. 

70 - 

6 
Meslek 

Yüksekokulu 
Fizyoterapi Öğr. Gör. 1 

Fizyoloji alanında yüksek 
lisans yapmış olmak. 

70 - 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:  
* Başvuru Dilekçesi  
* Başvuru Formu 
* YÖK Formatında Özgeçmiş 
* Diploma Fotokopileri, e-Devlet kapısından alınan Mezuniyet Belgesi ve Lisans ve 

Lisansüstü Eğitiminin Onaylı Transkripti 
* Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma 

denkliğinin onaylandığını gösterir belge 
* ALES Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 
* Lisans Eğitiminin Puan Türünü Gösterir ÖSYS Kazandı Belgesi 
* Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesinin Fotokopisi veya İnternet Çıktısı 
* Hizmet Belgesi (Çalışmış olduğuna dair yazı) 
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
* Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 
 13734/2/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır.  

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ/PROGRAMI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

Mühendislik Fakültesi 
Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Lisansını Fizik alanında, Yüksek Lisans, 
Doktora ve Doçent unvanlarını Malzeme ve 
Metalurji Mühendisliği alanında almış olmak, 
İnce Film ve Kaplama Teknolojisi ile 
nanomalzemeler alanında çalışmaları 
bulunmak. 

Gedik Meslek 
Yüksekokulu 

Su Altı Teknolojisi 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Su ürünleri alanında Lisans mezunu olmak, Su 
ürünleri avlama ve işleme teknolojisi alanında 
yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. 
Yüksek Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla 
Yükseköğretim kurumlarında en az (5) yıl ders 
verme deneyimine sahip olmak. Profesyonel su 
altı adamı olmak. Alanında uluslararası 
yayınlar yapmış olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş(YÖK Formatında) 
2. Nüfus Cüzdan Sureti 
3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör adaylar için 

Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş 
olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 
başvuru dosyalarını Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (08.11.2022-22.11.2022) şahsen teslim etmeleri 
gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Dr. Öğretim 
Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde) 

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 
ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”  
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”  
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 22.11.2022) 
    13577/1/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 

ALES- 
YDS 

EŞDEĞERİ 
PUANI 

Gedik Meslek 
Yüksekokulu 

Bilişim 
Güvenliği 
Teknolojisi 

Öğr. 
Gör. 

1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar 
Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak, 
alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak, Siber Güvenlik, 
Bilgisayarda Şifreleme, Son Kullanıcı Güvenliği, Ağ Güvenliği 
konularında ders verme tecrübesine sahip olmak. 

ALES/ SAY 
70 

İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 08.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 22.11.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 24.11.2022 
Sınav Giriş Tarihi : 28.11.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.11.2022 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
5. ALES Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 
6. Yabancı Dil Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir) 
7. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen 
kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

8. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
9. Yurtdışından alınan Mezuniyet belgeleri için denklik belgesi. 
10. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-

birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatma-metinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş 
ve imzalanmış hali. 

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”  
b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”  
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır.  
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No:1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
    13577/2/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve 
İstinye Üniversitesi Akademik Atama/Yükseltme Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim 
üyesi alınacaktır. 

Profesör adayların [Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru 
dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans 
çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya 
Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik 
Belgesini içeren başvuru dosyalarına], 

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-
bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik 
ortamdaki 6 (altı) adet CD/USB’yi], 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 
metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; [Birer adet ve çıktı olacak şekilde 

hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 
Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi varsa yabancı dil 
başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına], 

[Özgeçmiş ve eserlerini ve https://www.istinye.edu.tr/uploads/akademik-uzmanlik-
bilgileri.docx linkinden ulaşılan Akademik Uzmanlık Bilgileri Formunu içeren elektronik 
ortamdaki 4 (dört) adet CD/USB’yi], 

İstinye Üniversitesi Web Sitesinde bulunan (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk) aşağıdaki 
metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni ekleyerek 

Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 
İlk Başvuru Tarihi : 08.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 22.11.2022 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı 

Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

YABANCI 
DİL PUANI 

ÖZEL ŞART 

İletişim 
Fakültesi 

Yeni Medya 
ve İletişim 
Bölümü 

Dr.Öğr. Üyesi/  
Doç. Dr./   
Prof. Dr. 

1 85 

Doktora eğitimini Yeni Medya, Yeni Medya ve 
İletişim, Çizgi Film ve Animasyon, Sanat ve Tasarım, 
Grafik  Tasarım,  Görsel  İletişim Tasarımı, İletişim 
Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar, Dijital Oyun 
Tasarımı, Tasarım, Teknoloji ve Toplum, Enformatik 
alanlarında yapmış olmak. Hareketli Grafik Tasarım, 
Arayüz Tasarımı, Animasyon alanlarında 
çalışmalarda bulunmak. 

 13737/1/1-1 
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İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 
ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. 

İlk Başvuru Tarihi : 08.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 22.11.2022 
Ön Değerlendirme Tarihi : 25.11.2022 
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 30.11.2022 
Sonuç Açıklama Tarihi : 05.12.2022 
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar: 
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru 

dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, 
e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir. 

2- İstinye  Üniversitesi  Web  Sitesinde  bulunan  (https://www.istinye.edu.tr/tr/kvkk)  
aşağıdaki  metinlerin  doldurulmuş  ve imzalanmış hali. 

a. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, 
b. KVK Mevzuat Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni  
3-  Nüfus Cüzdanı Önyüzü Fotokopisi, 
4- YÖK Formatlı özgeçmiş, 
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri, 
6- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,  
7- ALES Sonuç Fotokopisi, 
8- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi (YDS, YÖKDİL, TOEFL),  
9- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), 
10- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
11- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) 
12- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası 

Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi. 
13- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,  
14- Özel şartta bulunması halinde tecrübeyi kanıtlayıcı resmî belge. 
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye 

Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi 
içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr 
ADRES: 
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Ofisi, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı 

Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010 

FAKÜLTE BÖLÜM/ABD UNVAN KADRO 
SAYISI 

ALES YABANCI 
DİL PUANI 

ÖZEL ŞART 

Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 50 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümlerinden Lisans mezunu olup, İç 
Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
bölümlerinden Yüksek Lisans veya 
Doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon (Türkçe) 

Bölümü 
Arş.Gör. 1 70 50 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 
Lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü ile ilgili alanlarda 
Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik (Türkçe) 
Bölümü 

Arş.Gör. 1 70 50 
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, 
Hemşirelik Bölümü ile ilgili alanlarda Yüksek 
Lisans veya Doktora yapıyor olmak. 
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Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası 
kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde KPSS (B) 
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar 
arasından 1 Veteriner Hekim, 1 Bilgisayar Teknisyeni, 1 Sağlık Teknikeri, (Tıbbi Görüntüleme) 1 
Elektrik Teknikeri, 1 Sıhhi Tesisat Teknikeri, 1 Laborant, 1 Büro Personeli, 2 

Destek Personeli, (Temizlik Görevlisi) 16 Destek Personeli, (Hayvan Bakıcısı) ve 6 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 31 (otuz bir) sözleşmeli personel alımı 
yapılacaktır. 

A) GENEL ŞARTLAR 
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip 

olmaları gerekmektedir. 
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri 

durumu bulunmamak, 
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini 
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması, 
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
10. İlanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten önce istenen belge ve sertifikalara sahip 

olmak, 
11. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. 

Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına 
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi 
içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri 
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması. 

B) BAŞVURU İŞLEMLERİ 
1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 08.11.2022-
22.11.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. 

2. Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer. Adayların 
başvurucu sürecini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) ve Üniversitemiz 
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web sayfası (https://www.siirt.edu.tr) üzerinden takip etmeler gerekmektedir, ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır. 

3. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 
telefon numaraları ve personel@siirt.edu.tr adresinden yardım alabilecektir. 

4. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve 
kimliğine dair bilgileri başvuru aşamasında istenecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata 
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri 
yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru 
sırasında pdf ya da jpeg formatında alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan 
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında 
pdf ya da jpeg formatında “Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan 
“Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi 
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik 
görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında 
“Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik 
Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. 

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo 
durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. 

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev 
yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden 
adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski 
kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında 
“Diğer beyan bilgileri veya ek dosya” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına 
yüklemeleri gerekmektedir. 

9. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından 
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım 
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda 
bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaktır. 

11. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen 
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru 
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz 
feshedilecektir. 

12. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden 
fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular 
geçersiz sayılacaktır. 

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1. Başvuruların incelenmesi sonucunda ilan edilen pozisyon için istenilen nitelikleri 

sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek 
puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday 
belirlenecektir. 
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2. Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun 
olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir. 

3. Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartlar taşımadığı tespit 
edilmesi durumunda yerine yedek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 

D) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 
1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe 

alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, 
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde 
hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile 
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli 
bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak 
sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.) 

4. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak 
olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik 
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan arşiv 
araştırması sonucunun olumlu olması. 

5. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana 
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal 
edilecektir. 

6. Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek 
amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme 
hakkını saklı tutar. 

E) YERLEŞTİRME İŞLEMİ 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 

tarihli ve 7/15754 sayılı Bakarlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan 
özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle 
yerleştirme işlemi yapılacaktır. (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve 
arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) 

2. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve açık bulunan pozisyonun 5 (beş) katı kadar 
yedek belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat 
ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedek adaylardan sırasıyla 
atama yapılacaktır. 

3. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

5. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca 
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 
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6. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başınahak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

7. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan 
ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak 
kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış 
olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel 
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

8.Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

9.İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem 
yapılacaktır. 

B) ÖZEL ŞARTLAR 
B.1- VETERİNER HEKİM 
1. Veteriner Fakültesi mezunu olmak, 
2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
4. Suni tohumlama belgesine sahip olmak, Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip 

olmak, Laboratuvar Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak, 
5. Üniversitemiz Küçükbaş Hayvanlarda Sperma Üretim Merkezinde görevlendirilecektir. 

Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
B.2- BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ 
1. Ortaöğretim Kurumlarının Bilgisayar Bölümü mezunu olmak. 
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak. 
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri 
yapmakla yükümlüdür. 

B.3- SAĞLIK TENİKERİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME) 
1. Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans Programından 

mezun olmak, 
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde 

görevlendirilecektir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri 
yapmakla yükümlüdür. 

B.4-ELEKTRİK TEKNİKERİ 
1. Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Ön Lisans Programından 

mezun olmak, 
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2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 
olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 

3.Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 

hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda 
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Elektrik-elektronik ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj 
ve bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla 
yükümlüdür. 

7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir. 
B.5- SIHHİ TESİSAT TEKNİKERİ 
1. Yükseköğretim Kurumlarının Yapı Tesisat Teknolojisi veya Doğalgaz ve Tesisatı 

Teknolojisi Ön Lisans alanından mezun olmak, 
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
5. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 

hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda 
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Sıhhi Tesisat ile ilgili bakım-onarım, tadilat, montaj ve 
bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

7. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir. 
B.6- LABORANT 
1. Yükseköğretim Kurumlarının örgün eğitim veren Laborant ve Veteriner Sağlık 

Programı Ön lisans alanından mezun olmak, 
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
5. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak. 
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 

hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Görevlendirildiği 
alandaki hayvanların bakımından ve ortamın temizliğinden sorumludur. Bu pozisyonda vardiyalı 
çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen iş ve 
işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

B.7-BÜRO PERSONELİ 
1. Yükseköğretim Kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans 

programlarından birinden mezun olmak, 
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Lisans P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
3. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
4. Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmalığı Eğitimi sertifikasına sahip olmak, 

 



8 Kasım 2022 – Sayı : 32007 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

5. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir. 
Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verileniş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

B.8- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 
1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, 
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
5.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
6. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 

hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. Bu pozisyonda 
vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından 
verilen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

B.8- DESTEK PERSONELİ (HAYVAN BAKICISI) 
1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak, 
2. 2020 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, 
3. Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
4. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel 

herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak., 
5. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
6.Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 
7.Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak. 
8. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 

hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. 
9. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir. 
B.8- DESTEK PERSONELİ (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ) 
1. Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik Programı Ön lisansı mezunu olmak, 
2. Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi 

kimlik kartına sahip olmak, 
3. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış 

olmak ve KPSS Önlisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 
4. Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
5. Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, 
6. 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 
7. 24 saat esasına göre vardiyalı ve iç/dış mekânda çalışmasına engel durumu olmamak, 
8. Boyunun 170 cm’den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 

iki rakamından 15’ten fazla, 13’ten az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm 
ise kilosu en fazla 70+15: 85 kg ve en az 70-13:57 kg olmalıdır. 

9. Üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ve/veya Küçükbaş 
hayvanlarda Sperma Üretim Merkezi ve müştemilatında görevlendirilecektir. 

10. Sadece Erkek adaylar başvuru yapabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması,

Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Sivil Hava Aracı Kaza veya Ciddi Olaylarını Araştırma ve İnceleme

Yönetmeliği (HKY-13)

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına

Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 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
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