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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şef-
leri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “yapım” ibareleri “yapım/yıkım” şek-
linde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”
“c) İlgili idare: Yapım/yıkım ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip

idareleri,”
“d) Müdürlük: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü,
e) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım/yıkım işlerini yapı müteahhidi adına

yöneterek uygulayan teknik personeli,”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “üstlenilmesinde;” ibaresinden sonra gelmek üzere “iş de-
neyimi,” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“c) Yetmiş beş yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir
durumu olanlar.”
“Bu amaçla, kaba ve ince inşaat işleri, ısıtma-soğutma-havalandırma-iklimlendirme-sıhhi te-
sisat gibi mekanik işler ile elektrik tesisatı işleri proje müellifi tarafından ayrı ayrı gruplandırılır
ve yapı maliyetine etkisi bakımından ağırlıkta olan gruba uygun meslek mensubu İdaresince
şantiye şefi olarak kaydedilir.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı
maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı in-
şaat alanı;

a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,
b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,
c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi,
üstlenebilir. Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca

yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye
şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından
üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

(5) Şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı hesaplanırken;
a) Yapım işlerinde yapı kullanma izin belgesi veya iş bitirme tutanağı; yıkım işlerinde

ise Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiş olanlar hesaba dâhil edilmez.
b) Üstlenilebilecek toplam iş sayısının kontrolünde yıkım işlerinin alanı dikkate alın-

maksızın yıkım ve yapım işlerinin sayısı toplanarak birlikte değerlendirilir.
c) Bu fıkra kapsamında yapılan işlemler, şantiye şefinin imar mevzuatından kaynakla-

nan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.”
“(9) Teknik öğretmenler ve teknikerler, meslek alanlarına uygun olarak, kamu yatırımı

niteliğinde olmamak ve aynı anda üç işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1.500 m²’ye kadar
ve Bakanlıkça belirlenen mimarlık ve mühendislik hizmetlerine esas yapı sınıflarından I. sı-
nıftaki yapıların; II. sınıf B(2) ve B(3) grubu yapıların; III. sınıf A(3) ve A(7) grubu yapıların;
III. sınıf B(8) ve B(12) grubu olup yapı yüksekliği 17.5 m’yi ve bodrum kat sayısı ikiyi geç-
meyen yapıların; V. sınıf D(2) grubu olup restore edilecek yapıların; şantiye şefliğini üstlene-
bilirler.”

“(10) Dördüncü fıkranın; (b) bendine göre iş üstlenilebilmesi için yapı inşaat alanı 1.500
m²’yi geçmeyen bir işin; (c) bendine göre iş üstlenilebilmesi için 1.500 m²’yi geçen bir işin;
7.500 m²’yi geçen bir işin üstlenilebilmesi için ise 4.500 m²’yi geçen bir işin; iş deneyimi ola-
rak, birinci fıkraya göre işin tamamında hizmet verilerek bitirilmiş olması gerekir. Bu fıkra
kapsamında, yalnızca EKAP veya e-Şantiye Şefi sisteminde kayıtlı olup, işin tamamında hizmet
verilmiş olan üst yapı niteliğindeki işler iş deneyiminde değerlendirilir.

(11) Şantiye şefleri, Bakanlıkça gerekli bilişim altyapısı sistemi oluşturulduğunda, resmi
internet sitesinden duyurulacak usul ve esaslara göre, şantiyelerde yürütülen faaliyetleri iş prog-
ramına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlemek zorundadır. Kamu yatırımı niteliğindeki
işlerde bu fıkra uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer
alan “yapım” ibareleri “yapım/yıkım” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve altıncı fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili mevzuatına uygun yetki belgeli usta
çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.”
“İstifa işlemleri hakkında Bakanlığa bildirim yapılmaz.”
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“(6) Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun ola-
rak inşa ettirilmesinde, yıktırılmasında görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak
ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında, e-Şantiye Şefi ka-
yıtlarının tutulmasında bu Yönetmelik ile birlikte ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektir-
diği sorumluluklarını yerine getirir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“a) Şantiye şefinin 6 ncı maddede sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol
eder.”

“ğ) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu hakla-
rında bildirimde bulunulan veya 8 inci maddede sayılan görevleri ile ilgili sorumluluklarını
yerine getirmediği ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu tespit edilen şantiye şeflerinin
durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odasına bildirir.”

“h) Şantiye şeflerinin talebine bağlı olarak, fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık
ve mühendislik raporları hazırlanan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının
birlikte düzenlediği tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen yapıları e-Şantiye Şefi sistemine
işler.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci mad-

denin dördüncü ve dokuzuncu fıkralarının yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstle-
nilmiş mevcut işlere devam edilebilir. Ancak bu tarihten sonra alınacak işler, şantiye şefinin
üstlenebileceği yapı inşaat alanı ve iş sayılarına ilişkin sınırlama hesaplarında mevcut işlerle
birlikte değerlendirilir.

(2) Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c)
bendinin yürürlüğe girdiği tarihten önce şantiye şefliği üstlenilmiş veya yapı müteahhidi ile iş
sözleşmesi yapılan işlere devam edilebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan “tam zamanlı olarak çalışmadığı-
mı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir duru-
mum olmadığını,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendi,

3 üncü maddesi ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi ve üçüncü fıkrasına ek-
lenen ibare, 4 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin dördüncü fıkrası, beşinci fıkrasının
(a) ve (c) bentleri, dokuzuncu fıkrası, yürürlükten kaldırılan üçüncü ve yedinci fıkraları ve aynı
maddeye eklenen onuncu ve on birinci fıkralar, 6 ncı maddesi ile yürürlükten kaldırılan 9 uncu
maddenin birinci fıkrasının (f) bendi ve aynı fıkraya eklenen (h) bendi 31/12/2023 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
KIYI TESİSİ İŞLETME İZNİ VE KIYI TESİSİ İŞLETMECİLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği ta-

şımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapıl-
ması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı
tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsa-

mındaki ülkemiz deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan
alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri,
boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araç-
larına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek olan kıyı tesisi işletme-
cilerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri, 3621 sayılı Kanun kapsamındaki iç suları ve aksi belir-
tilmedikçe;

a) Gemi sanayi ve gemi geri dönüşüm tesislerini,
b) Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesislerini,
c) Kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
ç) Yalnızca kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,
d) Ticari faaliyette bulunulmayan kıyı tesislerini,
e) Yalnızca eğitim ve/veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesislerini,
ve bunların kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1925 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu,

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 482 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
ve 497 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) AYGM: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünü,
b) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
c) Bakım onarım: Tekne bünyesinde veya donatımı kapsamında gerçekleştirilen; tekne

alt yıkama, sac, boya, elektrik-elektronik, mekanik işleri, ana makine ve yardımcı makinelerin
yenileme, tamir, bakım ve benzeri diğer işleri,

ç) Destek noktası: Hareket yeteneği kısıtlı kişilere hizmet vermek amacıyla gerekli do-
nanıma sahip olan, sesli, görsel ve dijital hizmetlerin sunulduğu ve bu maksatla görevli perso-
nelin bünyesinde barındırıldığı alanı,

d) Gemi sanayi tesisleri: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tesisleri,

e) Hak lehtarlığı: Kıyı tesisinin zilyetliğini gösteren ve bunu kullanma izni, irtifak hakkı,
kira, tapu, işletme hakkı devri, geçici veya kesin devir, ön izin gibi sözleşmelerle ispatlayan
belgeyi,
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f) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünü,
g) İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK): Kıyı tesisinin bu Yönetmelik kap-

samında mahallinde incelenmesi, denetlenmesi ve tespitler yapılması maksadıyla oluşturulan
Komisyonu,

ğ) Kışlama: Ek-6 kapsamında belgelendirilen kıyı tesislerinde bir deniz aracının faali-
yette bulunmadığı veya kullanılmadığı dönemlerde bakım onarım da dahil olmak üzere karada
park edilmesi veya denizde bağlı olmasını,

h) Kıyı tesisi: 3621 sayılı Kanun kapsamında; deniz kıyılarında, sahil şeridinde, dol-
durma ve kurutma yoluyla kazanılan alan üzerinde kurulmuş olan ve bu Yönetmeliğin kapsa-
mında belirtilmiş olan tesisleri,

ı) Kıyı tesisi işletme izni: Kıyı tesislerine; gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araç-
larının yanaşıp ayrılması, barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere bin-
mesi ya da gemiden indirilmesi gibi faaliyetlerin seyir emniyeti, can, mal ve çevre güvenliği
açısından yeterliğine yönelik kıyı tesisinin belgelendirilmesi için verilen izni,

i) Kıyı tesisi işletmecisi: Kıyı tesisini işletebilmek için hak lehtarı olan veya kıyı tesisini
kiralayan gerçek kişiler ile kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini,

j) Kıyı tesisi izni: Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen kıyı tesisi işletme iznini veya
özel izni,

k) Liman arayüzü: Gemiye yükleme ve boşaltma operasyonlarının yürütüldüğü alanı,
l) Özel izin: Kıyı tesisi işletme izni dışında 6 ncı madde kapsamında verilen izinleri,
m) Yanaşma yeri: Geminin yanaştırılmasına ve barınmasına uygun olarak dizayn edil-

miş rıhtımı bulunan, ancak geri sahasında sosyal ve teknik hizmet, destek, yönetim, karada ba-
kım onarım imkânı bulunmayan ve halka açık alanlarda sadece yolculara hizmet veren kıyı te-
sisini,

n) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: 18/1/2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş
kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru, Özel İzin, İnceleme, Değerlendirme ve İzin Süresi

Kıyı tesisi işletme izni başvurusu
MADDE 5- (1) Kıyı tesisi işletme izni almak isteyen kıyı tesisi işletmecisi, Ek-1’de

ve faaliyet konusuna göre Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 ve Ek-9’da belirtilen kriterlerde
yer alan belgeler ile birlikte e-Devlet üzerinden İdareye başvuru yapar.

(2) Kıyı tesisi işletmecisi kıyı tesisi işletme izni süresinin yenilenmesi için izin süresinin
bitiş tarihinin en geç iki ay öncesinden e-Devlet üzerinden İdareye başvuru yapar.

(3) Kıyı tesisi işletme izninin yenilenmesi için veya mevcut iznin kapsamında değişiklik
yapılması için yapılan başvurularda Ek-1’de yer alan belgelerden yalnızca tesis bilgi formu
(Ek-2) ile başvuru yapılır.

(4) Kıyı tesisi işletme izninin yenilenmesine yönelik taleplerde İdare ihtiyaç duyması
halinde ilave bilgi ve belgeler ile mevcut belgelerin yenilenmesini isteyebilir veya kayıtlarında
yer alan belgelerin yenilenmesine ihtiyaç duymadan değerlendirme yapabilir.

(5) Başvurunun, ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde kıyı tesisi
işletme izninin geç verilmesinden dolayı işletmeye ve üçüncü şahıslara karşı oluşacak her türlü
zarara yönelik sorumluluk kıyı tesisi işletmecisine aittir.

Özel İzin
MADDE 6- (1) İdare tarafından; ekonomik gerekler, test, montaj, kamu yararı veya

dış ticaret politikaları dikkate alınarak istisnai uygulamalar yapılabilir.
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(2) Bu kapsamda;
a) Tesisin bulunduğu ildeki valilik veya tesiste yürütülecek faaliyetin amacına yönelik

ilgili kamu idaresi tarafından düzenlenen kamu yararı kararı kapsamında gemilerin kıyı tesisine
yanaştırılarak hizmet verilmesi işlemlerine,

b) Kıyı tesisi inşaatının kısmen veya tamamen bitirilmesi sonrasında, kıyı tesisinin do-
nanımında kullanılacak alet, ekipman ve teçhizatı taşıyan gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması
ve bunların tahliye edilmesi işlemlerine,

c) Kıyı tesisinin donatımı aşamasında, donatılan ekipmanın test/montaj ihtiyacının oluş-
ması halinde gemilerin kıyı tesisine yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,

ç) Ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları dikkate alınarak gemilerin kıyı tesisine
yanaştırılması ve yükleme boşaltma yapılması işlemlerine,

yönelik İdare tarafından özel izinler verilebilir.
Özel izin başvuruları
MADDE 7- (1) İstisnai hal kapsamına giren özel izin başvuruları, izin istenen yerin

ulaşım ve yanaşma yeri özellikleri, emniyet tedbirleri ve yanaştırılması planlanan gemi özel-
liklerini içeren bilgi ve belgelerle birlikte İdareye yapılır.

İnceleme, Tespit ve Denetim Komisyonu (İTDK)
MADDE 8- (1) İTDK’da görev yapacak olan komisyon üyesi personel, bölge liman

başkanlığı/liman başkanlığı şartları göz önünde bulundurularak kıyı yapıları ile ilgili eğitim
almış, denizcilik uzmanı/yardımcısı, denizcilik sörvey mühendisi, mühendis, şehir plancısı,
mimar, kaptan, teknik uzman unvanına sahip personelden oluşmalıdır. İTDK’lar, bu özellikleri
içeren en az iki üye ve ilgili bölge liman başkanı/liman başkanı olmak üzere en fazla beş üyeden
oluşturulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki izin başvuruları ile ilgili olarak İTDK tarafından in-
celemeler yapılarak tespitler yapılır. Yapılan tespitler sonucunda komisyonun, seyir, can, mal
ve çevre emniyeti uygunluğuna ilişkin kanaati ile beraber bu Yönetmelik kriterleri açısından
da değerlendirilerek rapor halinde komisyon üyelerince imzalanır ve ilgili bölge liman baş-
kanlığınca/liman başkanlığınca İdareye iletilir.

(3) Kıyı tesisi işletmecisi, İTDK tarafından yapılacak inceleme ve denetimde her türlü
bilgi, belge, araç, gereç ve teçhizatı sağlamakla yükümlüdür.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9- (1) Kıyı tesisi işletme izin başvuruları İdare tarafından;
a) Kayıtlarında yer alan bilgi ve belgeler,
b) Ek-1’de belirtilen belgeler,
c) Kıyı altyapı tesislerine ait onaylı uygulama projelerinin veya vaziyet planının bulu-

nup bulunmadığı, onaylı uygulama projesi varsa projesine uygun olarak tamamlanıp tamam-
lanmadığı ve tesise yanaşacak en büyük gemi kapasitesine dair AYGM görüşü,

ç) İdare tarafından ihtiyaç duyulması halinde ilgili diğer kurum/kuruluşların görüşleri,
d) İTDK raporu ve bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen ilgili kriterler,
esas alınarak değerlendirme yapılır. Kriterlerde eksiklik olması halinde, İdarece yapı-

lacak değerlendirmede uygun görülmesi durumunda, belirlenen zaman içerisinde eksikliğin
giderilmesi hususu dikkate alınarak işlem yapılır.

(2) Özel izin başvuruları; seyir, can, mal ve çevre emniyet tedbirlerini de içerecek şe-
kilde düzenlenmiş İTDK raporu ve özel iznin durumuna uygun olarak gerek olması halinde
İdare tarafından talep edilen bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilerek sonuçlandırılır.

(3) Değerlendirme sonucunda, uygun bulunan kıyı tesisi için kıyı tesisi işletmecisi adına
Ek-12’de yer alan kıyı tesisi işletme izin belgesi düzenlenir. Özel izinler için belge düzenlen-
mez.
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(4) İdare tarafından belirlenen kıyı tesisi işletme izin belgesi ücreti, kıyı tesisi işletmecisi
tarafından İdarenin döner sermaye hesabına yatırılır.

Kıyı tesisi izni süresi
MADDE 10- (1) Kıyı tesisi işletme izni, İdare tarafından beş yıla kadar verilir. Kıyı

tesisi işletme izni süresi Bakanlığın diğer birimlerinin tesislere yönelik mevzuat uygulamaları
dikkate alınarak belirlenebilir.

(2) Kıyı tesisi izni süresi belirlenirken kıyı tesisinin hak lehtarı olunduğunu gösteren
belge süreleri de dikkate alınır. Kıyı tesisi izin süresi hak lehtarlığı süresinden fazla olamaz.
Ancak, hak lehtarı olunduğunu belirten belgede, süre sonunda aksine bir hüküm olmadıkça sü-
renin uzatılmış olacağına dair bir madde olması durumunda İdare bu hususu dikkate alarak
izin verebilir.

(3) Kıyı tesisi işletme izni süresi;
a) 18/2/2007 tarihinden önce hak lehtarı olunan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla

ilgili ve/veya AYGM’nin yetki alanına giren işlemlerle ilgili prosedürü tamamlanmamış kıyı
tesislerine,

b) Hak lehtarı olunan, onaylı uygulama projesi bulunan ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı bütünlüğünde inşaatı kısmen tamamlanmış kıyı tesislerinin onaylı imar planındaki
şekliyle tamamlanmasına imkân sağlamak için; gemilerin yanaşmasında, tahmil/tahliye yapıl-
masında seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından bir sakınca bulunmadığı İdare tarafından
tespit edilen tesisin tamamlanan kısımlarına,

c) İmar planı ve uygulama projeleri gibi prosedürü yerine getirilmesi gereken; Özel-
leştirme uygulamaları kapsamında işletme hakkı devredilmiş ve Bakanlık tarafından Yap İşlet
Devret Modeliyle verilmiş kıyı tesisleri ile 20 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
kapsamında işletme izin belgesi veya geçici işletme izin belgesi almış kıyı tesislerine,

en fazla iki yıl olarak verilir.
(4) Özel izin; izin talebinin mahiyetine göre en fazla bir yıl süre ile veya gemi sefer sa-

yısı kadar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değişiklik, Devir, Denetim ve İptal

Kıyı tesisi adı, işletmeci unvanı ve/veya adres değişikliği
MADDE 11- (1) Kıyı tesisi işletmecisi unvanı veya tesis adresi değişikliğine yönelik

belgelerin yeni duruma göre düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda bu hususu tevsik eden
belgelerin sunulmasını müteakip İdare tarafından inceleme yapılmaksızın kıyı tesisi işletme
izin belgesi aynı şartlarda yenilenir. Unvan değişikliğinin, değişiklik tarihinden itibaren bir ay
içerisinde İdareye bildirilmesi zorunludur.

(2) Kıyı tesisi adının değişikliğinin talep edilmesi durumunda, İTDK tarafından ince-
leme yapılmaksızın aynı şartlarda izin belgesi yenilenir.

(3) Bu madde kapsamındaki başvurular e-Devlet üzerinden İdareye yapılır.
Kıyı tesisinin devri veya kiralanması
MADDE 12- (1) Kıyı tesisi hak lehtarlığının bir başka gerçek veya tüzel kişiliğe dev-

redilmesi veya devrinin söz konusu olması ya da kıyı tesisinin tamamının kiralanması duru-
munda, devir veya kira kontratı imza tarihinden itibaren bir ay içinde yeni kıyı tesisi işletmecisi
tarafından; 5 inci madde kapsamında kıyı tesisi işletme izni başvurusu yapılması zorunludur.

(2) Kıyı tesisi işletmecisine ait hak lehtarlığı belgesinin devrinin söz konusu olması ha-
linde devir alacak kıyı tesisi işletmecisi adına ilgili idaresi tarafından devir işlemlerinin devam
ettiğinin bildirilmesi halinde devrin gerçekleşmesine imkân tanımak amacıyla İdare tarafından
altı aya kadar süre verilerek işlem yapılır.

(3) Bu kapsamdaki başvurular e-Devlet üzerinden İdareye yapılır.
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Kıyı tesisi denetimi
MADDE 13- (1) İdare veya ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı, izin verilmiş

olan kıyı tesislerini İTDK marifetiyle her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimden
ücret alınmaz. Tespit edilen uygunsuzluk veya eksiklikler için müteakip denetleme olması du-
rumunda her bir denetleme için hizmet bedelinin kıyı tesisi işletmecisi tarafından İdarenin
döner sermaye hesabına ödenmesi şartı aranır.

(2) Yapılan denetim sonucu düzenlenen rapor ilgili bölge liman başkanlığı/liman baş-
kanlığı tarafından İdareye sunulur. Denetim raporunda tesisle ilgili eksikliklerin tespit edilmesi
halinde bu konudaki eksikliklerin giderilmesini teminen İdare, işletmeye en fazla altı ay süre
verir. Bu süre zarfında eksikliğin giderilmemesi halinde bu husus gerekçesi ile birlikte kıyı
tesisi işletmecisi tarafından İdareye bildirilir. Bildirim yapılmaması halinde kıyı tesisi izni,
İdare tarafından askıya alınır. Eksikliğin giderilmemesine yönelik gerekçeli bildirim yapılması
durumunda konu İdare tarafından değerlendirilerek ilave süre verilir veya kıyı tesisi izni askıya
alınır.

(3) Yapılan denetim sonucunda kıyı tesisinin tamamı ya da bir kısmı ile ilgili seyir, can,
mal ve çevre emniyeti açısından risk teşkil ettiği değerlendirilen bir konu olması durumunda
tesisin tamamına yönelik bir husus varsa kıyı tesisi izni İdare tarafından askıya alınır. Kıyı te-
sisinin bir kısmına yönelik risk bulunması durumunda ise risk durumu ortadan kalkıncaya kadar
tesisin bu alanına yönelik gemi yanaştırılmasına izin verilmez. Bu alanda mevcut bir gemi ol-
ması durumunda, bu geminin yükleme ve boşaltması ile yolcuların ve araçların gemiden indi-
rilmesi veya gemiye bindirilmesi işlemlerine son verilerek geminin başka bir rıhtıma veya açığa
alınması bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı gözetiminde yapılır.

Kıyı tesisi izninin iptali
MADDE 14- (1) Kıyı tesisi izinleri, süresi içinde geçerlidir. Kıyı tesisinin izni;
a) Kıyı tesisi işletmecisinin yazılı müracaatı halinde,
b) Kıyı tesisi hak lehtarlığı belgesinin geçerliliğinin sona ermesi halinde,
c) Kıyı tesisi izninin iptaline yönelik mahkeme kararı bulunması halinde,
ç) Kıyı tesisinin tamamına yönelik onaylı imar planının iptali durumunda, tesisin 10 uncu

maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamına girmemesi halinde,
İdare tarafından iptal edilir. Kıyı tesisinde gemi bulunması durumunda işlemleri bitin-

ceye kadar faaliyet devam eder. Kıyı tesisi izninin iptal tarihinden önce düzenlenen yanaşma
ordinoları olması durumunda ilgili bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı kontrolünde kıyı
tesisi bu gemilere hizmet verebilir.

Kıyı tesisi izni için belge ve hizmet bedeli
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kıyı tesisi izin başvuruları ile ilgili ola-

rak, İTDK tarafından yapılacak inceleme için kıyı tesisi işletmecisi, Bakanlık Döner Sermaye
İşletmesi hesabına İdare tarafından belirlenmiş inceleme hizmet bedelini ödemekle yükümlü-
dür. İTDK tarafından yapılan inceleme neticesinde tespit edilen uygunsuzluk veya eksikliklere
yönelik olarak, müteakip İTDK incelemesi olması durumunda her bir İTDK için inceleme hiz-
met bedelinin kıyı tesisi işletmecisi tarafından Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına
ödenmesi şartı aranır.

(2) Kıyı tesisi işletme izin belgesi için İdare tarafından belirlenmiş ücret, Bakanlık Dö-
ner Sermaye İşletmesi hesabına, kıyı tesisi işletmecisi tarafından yatırılır.

(3) İdare tarafından düzenlenen izin belgelerinde sehven yapılmış işlemlerin düzeltil-
mesi amacıyla yeniden düzenlenen izin belgeleri için belge ücreti talep edilmez.

(4) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası nedeniyle izni askıya alınan kıyı tesisinin yeniden
müracaatı üzerine tesiste yapılacak incelemeler için hizmet bedeli ve düzenlenecek izin belgesi
için belge ücreti iki katı olarak alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar, Sorumluluk ve İdari Para Cezası

Genel esaslar
MADDE 16- (1) Kıyı tesisi işletme izni bulunan kıyı tesisinden; kıyı tesisi işletme izni

kapsamındaki gemi cinsleri dışında kıyı tesisi işletmecisine kıyı tesisinin faaliyeti kapsamında
hizmet veren römorkör, hizmet gemileri, sarf malzeme için su ve yakıt tankeri/mavnası, atık
alım gemisi, kıyı tesisinin faaliyetine aykırı olmamak kaydıyla duba, barç, ponton, layter ile
askeri/kolluk kuvvetine ait gemiler ile devlet gemileri kıyı tesisi işletmecisinin onayı ve ilgili
bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı bilgisi dahilinde yararlanabilir.

(2) Kıyı tesisi izni verilen ancak, tehlikeli yük elleçlenmesine yönelik olarak ilgili ida-
resinden alınmış geçerli bir belgesi veya izni olmayan tesislerde tehlikeli yüklerin tahmil veya
tahliyesine müsaade edilmez.

(3) İdarece verilen kıyı tesisi izni, diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı gereği alınması
gerekli izin veya onayların temini ile ilgili olarak kıyı tesisi işletmecisinin sorumluluğunu or-
tadan kaldırmaz.

(4) İdare tarafından; diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda temin edilebilen
belgeler, kıyı tesisi işletmecisinden talep edilmeyebilir.

(5) Olağanüstü hal, seferberlik, kamu güvenliği, yangın, deniz kirliliği, kriz yönetimi,
seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti bakımından acil müdahale gerektiren durumlarda,
gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının kıyı tesislerinden geçici olarak yararlanması
ile ilgili hususlar 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar
Yönetmeliği kapsamında yürütülür.

(6) Kamu yararı kapsamında alınan özel iznin yenilenmesi taleplerinde kamu yararı ka-
rarının yenilenerek İdareye sunulması gereklidir.

(7) Kıyı tesisi sınırı, 3621 sayılı Kanun kapsamının haricinde kalan ve kıyı tesisine hiz-
met eden bir alanı ihtiva etse dahi, bu Yönetmelik kapsamında verilen kıyı tesisi izni, 3621 sa-
yılı Kanunda belirtilen ve tanımlaması yapılan yeri kapsar. Boru hattı depolama tesislerinde
kıyı tesisinin kapsamı dışında kalan depo ve boru hattının tamamlanmış olması gerekir. Kıyı
tesislerinin onaylı imar planı, onaylı uygulama projesi ve hak lehtarlığı ile ilgili belgeler, kıyı
ile doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlar kapsamında İdarece tetkik edilir.

(8) Kıyı tesisinin adı belirlenirken başka tesislerde kullanılmayan uygun bir ad seçil-
melidir.

(9) İşletmecinin beyanı üzerine kıyı tesisi işletme izninde belirlenmiş olan kıyı tesisi
adının diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan resmî işlemlerde aynı olması gerekmektedir.

(10) Kıyı tesisi izni bulunmayan tesislere, ticari maksatlı gemi ve gemi niteliği taşıma-
yan deniz araçlarının yanaştırılmasına izin verilmez. Bu konuya ilişkin hususlarda Limanlar
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılır.

(11) Kıyı tesisleri için bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sertifikalarda testin hangi
amaçla kim tarafından hazırlanmış/onaylanmış, neye yönelik yapıldığı, kapsamı ile birlikte,
yapılış tarihi, geçerlilik süresini içermesi ve durum tespiti olmayıp test içerikli olması gerek-
mektedir.

(12) Kıyı tesisi işletmecisi; inceleme, denetim gibi hususların yerine getirilmesini te-
minen bölge liman başkanlığı/liman başkanlığının talebine istinaden kıyı tesisinde ihtiyacı kar-
şılayan ekipmanla donatılmış oda temin eder.

(13) İdare tarafından gerekli görülen hallerde kıyı tesisi için gemi simülasyon model-
leme raporu istenebilir.

(14) Bu Yönetmeliğin eklerinde istenen muayene ve test faaliyetlerinde TÜRKAK ta-
rafından akredite kuruluş bulunmaması halinde yetkilendirilmiş klas kuruluşu sertifikaları üze-
rinden İdarece işlem yapılır.
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Kıyı tesisi işletmecisi
MADDE 17- (1) Kıyı tesisi işletmecisi;
a) Kıyı tesisinde bulunan iletme, kaldırma ve basınçlı ekipmanların, şamandıra ve şa-

mandıranın bağlama donanımı, aydınlatma, yangınla mücadele sistem ve ekipmanının ilgili
mevzuatına uygun olarak bakım, onarım, test veya sertifikalandırılması gibi işlemlerini zama-
nında yaptırmak ve sertifika ve kayıtları güncel tutmakla,

b) Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin, gerekli yeterliliğe veya eh-
liyete sahip olması, eğitimleri alması ve bunların kayıt altına alınarak güncel tutulmasıyla,

c) Kıyı tesisinin işletme iznine uygun olarak kullanılmasıyla,
ç) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 kapsamındaki kıyı tesisleri için kıyı tesisinin yük elleçleme kapasi-

tesi, işletme bünyesinde ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen istihdam bilgileri, kapasite
kullanım oranları, gemi hizmet süresi ortalaması, yatırımlar ve liman faaliyetlerini içeren ra-
porları yıllık olarak hazırlamak ve İdarenin talebi halinde İdareye ibraz etmekle,

d) Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin Türk vatandaşı olmasıyla,
e) Kıyı tesisine gelen gemilerin, belirlenen rıhtımlara yanaştırılmasıyla ve bu rıhtımların

gemi yanaştırılmasına uygunluğunun sağlanmasıyla,
f) Kıyı tesisinin bakımı ve onarım işlerinin yapılmasıyla; bu Yönetmelik kapsamında

belirlenen teknik kriterlerin yerine getirilmesi ve bu kriterlerin devamlılığının sağlanmasıyla,
g) Kıyı tesisinin projesine uygun batimetri değerlerinin korunmasının sağlanmasıyla,
ğ) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle

Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kap-
samında kalan kıyı tesisine yönelik olarak anılan kanun kapsamındaki zararlara karşı mali so-
rumluluk sigortasının yaptırılmasıyla,

h) Çevresel Etki Değerlendirme gereklerine, İdarece uygun görülmüş gemi simülasyon
modelleme içeriğine, inşaat projesi veya hesap raporunda yer alan kriterlere ve onaylı imar
planında yer alan özel hükümler varsa bu hükümlere uygun işletmecilik yapılmasıyla,

ı) Tesislerde ilk yardım üniteleri ve teçhizatının her an kullanıma hazır halde bulundu-
rulmasıyla,

i) Kıyı tesisi işletme izni kapsamındaki iş ve işlemlerin İdarece kurulan elektronik sis-
tem yoluyla yapılması halinde İdarenin istediği şekilde bilgi ve belgeleri sisteme doğru olarak
ve zamanında yüklemekle,

j) Kıyı tesisi tesis bilgi formundaki bilgilerini güncel tutmakla,
k) Liman arayüzünde yer alan güç ünitelerinin liman operasyonlarına engel olmayacak

şekilde konumlandırılmasıyla,
yükümlüdür.
(2) Kıyı tesisi izni düzenlenmesi sonrasında tesisin faaliyeti süresince bölge liman baş-

kanlığı/liman başkanlığınca veya kıyı tesisine yapılacak denetim sonucunda bu maddede be-
lirtilen yükümlülüklere aykırı tespitler yapılması halinde 19 uncu maddede belirtilen hususlar
kapsamında İdari para cezası işlemleri gerçekleştirilir.

Yat limanlarında kapasite
MADDE 18- (1) Ek-6 kapsamında faaliyet gösteren ve bünyesinde bakım onarım ve

kışlama faaliyetleri gibi unsurların gerçekleştirildiği çekek alanında karada park kapasitesi;
İdare tarafından, söz konusu tesiste kara park alanının büyüklüğü ile karaya çekilen ortalama
tekne boyutları göz önüne alınarak belirlenir.

(2) Ek-6 kapsamında faaliyet gösteren kıyı tesislerinin denizde bağlama kapasitesi; İda-
re tarafından, tesisin onaylı imar planı esas alınarak bağlamaya uygun yanaşma yeri toplam
boyunun beşe bölünerek (Kıçtan kara şekilde yanaşacak tekne genişliği ortalama 5 metre alınır.)
elde edilen tam sayıya karşılık gelen yat sayısıdır.

(3) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İdare yet-
kilidir.
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İdari para cezası
MADDE 19- (1) 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci

fıkrasının (b) bendine göre bölge liman başkanlığı/liman başkanlığı tarafından aşağıdaki idari
para cezaları uygulanır:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari para cezası
kesilir.

b) 11 inci maddenin birinci fıkrasına ve 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket
edenlere 20.000 TL idari para cezası kesilir.

c) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (c), (e) ve (h) bentlerine aykırı hareket edenlere
her bir bent için ayrı ayrı olmak üzere 50.000 TL idari para cezası kesilir.

ç) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine aykırı hareket edenlere 10.000 TL idari
para cezası kesilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında uygulanan idari para cezalarına esas aykırılığın kıyı tesisi
izni süresi içerisinde tekrarının tespit edilmesi halinde para cezaları iki katı olarak uygulanır.

(3) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-
leme oranında artırılarak uygulanır.

(4) İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulan-
masına ilişkin hususlarda 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, diğer hususlarda 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulan-
ması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulan-
masına halel getirmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20- (1) 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı

Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmelikten önceki başvurular
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdareye ya-

pılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış olan başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.

Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2- (1) İdareden kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında

kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içerisinde geçerlidir.
Başvuru
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama

taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla ya-
pılır.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               18 Kasım 2022 – Sayı : 32017



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



ANA STATÜ

Türkiye E-Spor Federasyonundan:
TÜRKİYE E-SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye E-Spor Federasyonunun teşkilatı, ge-

nel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları
ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; Türkiye E-Spor Federasyonunun genel kurulu, yönetim

kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren
spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer,
gözlemci, yönetici, temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı
tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Ana Statü, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor

Federasyonları Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu
ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyon-
larının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmış-
tır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye E-Spor Federasyonunu,
ç) Federasyon başkanı: Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,
g) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Ka-

nununu,
h) Spor dalı: E-Spor spor dalını,
ı) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,
i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Ba-

kanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5- (1) Federasyon, idari ve mali özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federas-

yonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
b) Yönetim kurulu.
c) Denetim kurulu.
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ç) Disiplin kurulu.
d) Genel sekreterlik.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
(4) İkinci fıkrada belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile

çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6- (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) Spor dalına özgü konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygu-

lanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.
c) Yurt içi ve yurt dışındaki spor dalı ile ilgili gelişmeleri takip etmek.
ç) Yurt içi ve yurt dışında spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetleri ve yurt içi diğer

faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların

devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.
e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek bu bil-

gilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
f) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek

bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasını veya temin edilmesini sağlamak.
g) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çö-

zümlemek.
ğ) Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları dü-

zenlemek.
h) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-

lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak

sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.
i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, an-

trenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen
takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak
ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve bu sporcuları ödüllendirmek.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
p) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor dalı tescil işlemlerini yaparak spor

dalı faaliyetlerine katılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, de-
netlemelerini yapmak.

r) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
s) Yıllık ve dört yıllık stratejik plan hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
ş) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygu-

lanmasını sağlamak.
t) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
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Genel kurul
MADDE 7- (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

100’den az ve 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde onu oranında Bakanlık temsilcileri.
c) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa Federasyon-

larının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en
fazla beş üye.

e) En fazla milli olmuş beş sporcu.
f) En üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
g) Büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar

arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Kulüp temsilcileri; Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezonunu üst

üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüplere birer üye.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde altmışından az ola-

maz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Bakanlık temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel müdür yardımcıları,
b) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(5) Genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
b) Büyükler Avrupa Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,
c) Belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları,
esas alınarak tamamlanır.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-

görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez
oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.
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g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere; Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması,
bağlı spor dallarının ayrılmasını teklif etmek ve Bakanlığın onayı ile profesyonel şube kurul-
masına karar vermek.

ğ) Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi kapsamında değerlen-
dirilmek üzere; Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunca yönetim kurulunun federas-
yonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli bulunmadığına ilişkin olarak düzenlenen raporu
görüşmek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9- (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) 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 işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu
veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullan-
mak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans
oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline ara-
cılık etme veya Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak.
e) Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafın-

dan tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Fe-

derasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Ba-
kanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor fede-

rasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl
hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
e) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor fede-
rasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.
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(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10- (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personel seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11- (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı dâhil on bir asıl ve on bir yedek

üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik
oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında millî olan ve en az
bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim kurulu
üyesi olabilecek millî sporcu bulunmaması hâlinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan
lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Federasyon başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri
ve asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının fede-
rasyon başkanı dahil altının altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin spor dalı tescilini yapmak, bunları

gruplara ayırmak, yarışmalar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak,
bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğreticilerinin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
e) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi
için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
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g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
h) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile
her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
j) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilcilikleri bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu gö-
revlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal hak-
larını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

o) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
ö) Disiplin ihlali gerçekleştiren kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş,

sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri
incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

p) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

r) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Bakanlığa
müracaat etmek.

s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-
nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak
İcra Kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula
devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-
lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üze-

re, en az iki ayda bir kez, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği ko-
nular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.
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Denetim kurulu
MADDE 14- (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin ya-

nında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki ye-
dek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15- (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetimlerin spor
federasyonunun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim ya-
pılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim
yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurul,
gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret de-
netim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul üye-
lerine duyurulur.

(3) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları; Kanun ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Disiplin kurulu
MADDE 16- (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş ye-

dek üyeden oluşur. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi
aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin disiplin işlerine bakar.
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(5) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan
men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor
dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan indirme, lig-
den düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Federasyon tarafından çıka-
rılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.

(6) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı ta-
rafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(7) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

(9) Disiplin ihlali oluşturacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esasları,
Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yan kurullar ve görevleri
MADDE 17- (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18- (1) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tec-

rübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu ka-
rarıyla istihdam edilir.

(2) Genel sekreter, Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun
talimatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu top-
lantılarına iştirak eder ve federasyonların idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir.
Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Genel sekreter;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra
genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
(4) Genel sekreterlikte aranacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları; Kanun ve

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19- (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile gö-

revlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcilerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç)

bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve görevlendirilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(4) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.

(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Bakanın onayı ile görevden alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20- (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Federasyon yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile,
2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların salt çoğunluğunun noter kanalı

ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
3) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü ile yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düş-
mesi halinde, olağanüstü toplanır. Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına
düşmesi nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi
yapılır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-
madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;
a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi hâlinde mevcut federasyon başkanı ve organların

görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar de-
vam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali hâlinde, erteleme veya iptal kararın-
dan itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları ola-
ğanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü ge-
çemez.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (1)
ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul
başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Göz-
lemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapıl-
madığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunar. Bakanlık, gözlemci
raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21- (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.

Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı
ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile
bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde
üyelere ilan edilir.
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(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerini ve üyelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve
kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içe-
risinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Federasyona bildir-
mek zorundadır. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş
olması şarttır.

(4) Üye listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Mü-
dürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye lis-
tesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan üye listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22- (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi
ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23- (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan üyelere uyarma cezası verebileceği gibi
düzeni sürekli olarak bozan üyeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel
kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye,
toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 24- (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel Kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
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(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25- (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, Genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim ku-
rulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle,
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açıla-
maz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26- (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini divan başkan-

lığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini
divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
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(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri,
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki
“evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul
oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir
işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf ve-
rilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Bakanlık göz-
lemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz
saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27- (1) Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Federasyonun büt-

çesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun
onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilât ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararıyla başkan vekiline devredebilir.
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(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 28- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.
b) Bakanlık bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarı-

lacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) İtiraz ve ceza gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde onu ile
milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yapılan yayınlarından
elde edilecek gelirler.

g) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor
dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Spor federasyonu mal-

larının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilir.
(5) Federasyonun görevleriyle ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sa-

yılmaz.
Federasyonun giderleri
MADDE 29- (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve

ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık
kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve
bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-
kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirtilir.
(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.
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b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Bütçe ve harcama ilkeleri
MADDE 30- (1) Federasyon;
a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,
b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve

mali yapı oluşturmak,
zorundadır.
(2) Federasyon önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapamaz.
(3) Federasyonca yapılacak ödeme ve tahsilatların 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı

Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teş-
kilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı ben-
dindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilin-
deki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka
bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Federasyon adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya
tahsilatların federasyonun defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(4) Federasyonun bütçesinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu
kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması esastır.

(5) Federasyon başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlü-
lüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen so-
rumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddeye aykırılık hâllerine ilişkin sorumlu-
luklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni göster-
diğini ispat etmedikçe sorumluluğu devem eder. Bu durumda federasyon ve alacaklıları, fede-
rasyonun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(6) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor fe-
derasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31- (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur. Federasyon, raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterlerini, 213
sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere,
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirir ve saklar.

(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt,
denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Kanunda belirlenmiş standart belge, rapor ve
defterler kullanılır.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör
ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millîlik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm kayıtlar
ise devamlı olarak saklanır.

(4) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(5) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön veri-
lebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkça oluşturulacak bir merkezde
belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluştu-
rulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe
servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(6) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 32- (1) Genel kurul ve denetim kurulunun denetim hakları saklı kalmak kay-

dıyla, Federasyonun her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruş-
turması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Ba-
kanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Federasyon yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun
denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş ol-
dukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Disiplin işlemleri
MADDE 33- (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin kurulu,

bakar.
(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-

lebilir.
(3) İl spor disiplin kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 13/7/2019 tarihli ve 30830

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Merkez
Spor Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile İl Spor Disiplin Kurulları, Fede-
rasyonun disiplin kurulu tarafından verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34- (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun

ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
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konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında
Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-

dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenör için çıka-

racağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık

bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak

kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 35- (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki spor dalına ilişkin tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz

veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve program-

lanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-

yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 36- (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Spor kulüpleri

MADDE 37- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve

diğer spor kulüplerinin spor dallarında, Federasyonun görev alanına giren konularda Federas-

yona bağlıdır. Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edil-

dikten sonra, spor dalı tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır.

Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan

spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık

bilişim sistemi üzerinden iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel

kurulunda temsil edilemezler.

(2) Spor dalı tescil ücreti talimatla düzenlenir.

(3) Spor kulüplerinin tescil işlemleri; 8/7/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği hükümleri çerçeve-

sinde yürütülür.

Kulüplerin birleşmesi, mal varlığı devri ve şirketleşme

MADDE 38- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri;

a) Aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

b) Faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını, aktif ve pasif varlıklarıyla

bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığı şeklinde dev-

redebilir.

c) Belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor ano-

nim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Spor kulüplerinin birleşmesi, mal varlığının devri işlemleri; 14/9/2012 tarihli ve

31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri

Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
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Spor anonim şirketleri
MADDE 39- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor anonim şir-

ketleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Bir spor kulübünün
bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Kanuna
göre kurulan ve Bakanlığa tescil edilen spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili ve faaliyete
katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine
izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dalla-
rına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal
edilir. Bu spor anonim şirketleri yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil
edilemezler.

(2) Spor dalı tescil ücreti talimatla düzenlenir.
(3) Spor anonim şirketlerinin tescil işlemleri; Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri

Tescil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40- (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Kanun, 3289 sayılı

Kanun ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı yü-

rütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:
GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK

GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 7)

MADDE 1- 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal
Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 27 nci maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun 238 inci maddesi uyarınca
para cezası uygular” ibaresi “Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca
işlem yapılır” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Taşıtın gümrük gözetimine bırakılmadan ilgilinin yurtdışına geçici olarak çıkışına,
taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin iki nüsha düzenlenen ve bir örneği ilgiliye
verilen ek-7’deki taahhütnamenin alınması halinde izin verilir. Yapılan bu işlem 1 No.lu Taşıt
Takip Programının “Taşıtsız Çıkışlar” bölümüne kaydedilir. Bu taahhütname elektronik olarak
da verilebilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 9/11/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-
hinde yürürlüğe girer.

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

YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

14181 
—— • ——

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığından: 

14182 
—— • ——

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

14058 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 18 Kasım 2022 – Sayı : 32017 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14146 

—— • —— 
Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14101 

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

 
 14112 
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İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14094 

—— • —— 
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 14095 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 15. İcra Ceza Mahkemesinden: 

 
 14400 
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İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14065 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14066 

—— • —— 
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14097 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14324 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14325 
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Yüksekova 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 14386 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

800 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 800 adet Tablet Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan 
teknik şartnamesine ve Lenovo, Samsung, WorkMate veya Huawei markalarından birine 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 şartname, marka, 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, 25.11.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te 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 
Lenovo, Samsung, WorkMate veya Huawei markalarından birine 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 Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi 
gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSRPSJVAN3 
 14313/1-1 
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5 KALEM MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 

Dekanlığı ihtiyacı “5 Kalem Muhtelif Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, 

ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 25.11.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satın alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 14335/1-1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI 
İHTİYACI HABERLEŞME ALT YAPISI LİSANS VE YAZILIMLARI 

SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı ihtiyacı haberleşme alt 

yapısı lisans ve yazılımları ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile teknik 
şartnamede belirtilen marka/modellerine 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 Satın alma 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, marka/model, 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, 25.11.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 
alma 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 şartnamesi ile teknik 
şartnamede belirtilen marka/modellerine 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: BSDPJRJVAZ 
 14336/1-1 
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11 KISIM GÖĞÜS CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "11 Kısım Göğüs Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 05.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 14378/1-1 
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34 KALEM (IVF-YENİDOĞAN-KADIN DOĞUM) TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Etlik Entegre Sağlık Kampüsü ihtiyacı “34 Kalem (IVF-

Yenidoğan-Kadın Doğum) Tıbbi Cihaz” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesi, varsa idari hususlar ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek 

şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3- Teklifler, 02.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5- İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14390/1-1 
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6 KISIM ALGOLOJİ - ANESTEZİ CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "6 Kısım Algoloji - Anestezi Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik 

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

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 06.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14411/1-1 
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5 KISIM ACİL CERRAHİ EL ALETİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği 

ihtiyacı "5 Kısım Acil Cerrahi El Aleti Setleri” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine, evsaf listesine, idari hususlarına ve teknik şartnamesine 

uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dâhilinde kapalı teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

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

firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek 

Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

3. Teklifler, 06.12.2022 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

belirtilecektir. 

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

    14412/1-1 
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25.000 TON PKF TOPRAĞI SATILACAKTIR 
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızda 25.000 Ton PKF toprağı Satışı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
1- İdarenin
a) Adresi : Bursa Karayolu üzeri 4. Km Susurluk/BALIKESİR 
b) Telefon ve Faks Numarası-

E Posta : Tel: 266 865 19 40 (4 hat) - Faks: 0 266 865 26 04-05 
susurlukseker@turkseker.gov.tr 

2- İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ( ± % 20 toleranslı) 25.000 Ton PKF toprağı Satışı İhalesi
b) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası 
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 28.11.2022 Pazartesi Günü, Saat 14:30 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 118,00- TL 

(Yüzonsekiz Türklirası) karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Susurluk/BALIKESİR 
adresinden satın alınabilir. 

4.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
4.3.  Teklifler en geç 28.11.2022 Pazartesi Günü, Saat 14.30’a kadar Fabrikamız 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

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

6- Bu işe ait Geçici teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce
belirlenecektir. 

7 -Diğer Hususlar 
7.1.  İhale gün ve saatinde (28.11.2022 tarihi saat 14.30) yeniden teklif alınması (açık 

arttırma 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. 

7.2.  Mezkur satış 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

14269/1-1 
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DERİN KUYU AÇILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Derin Kuyu Açılması İşi Götürü Bedel açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2022/1235982 

1- İdarenin

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No: 148 / UŞAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0(276) 231 14 91- 0(276) 231 17 32

2- İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 adet derin kuyunun açılması bu kuyulara ait plan, form

ve raporların tanzimi ve bunlarla ilgili bütün işlemlerin 

tamamlanması işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası 

3- İhalenin

a) Yapılacağı Yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 29.11.2022 Salı günü saat 14:30 

4- İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir

ve 236,00 TL (Y.İkiYüzotuzaltıtürklirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü

olmalıdır. 

7- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

14291/1-1 
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2 KALEM HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak

Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/
RİZE adresinden 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.12.2022 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

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

5- İhale alternatif tekliflere açıktır. (Her kalem için en fazla 2 ürün)
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

14250/1-1 
—— • ——

AROMA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 6 Kalem Aroma maddesi, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin

9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 
2- Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel

Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir. 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.12.2022 tarihi saat 14.00’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’da açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma

ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

14252/1-1 
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BALAST SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası  : 2022/1203355 
İşin Adı  : 2.Bölge Müdürlüğü Bolkuş İstasyonuna 15.000 M3 -

Kayadibi İstasyonuna 10.000 M3 -İsmetpaşa İstasyonuna 
27.000 M3-Balastocağı Sayding 25.000 M3-Balıkısık 
İstasyonuna 10.000 M3 Balast Alım İşi 

İhale Türü - Usulü  : Mal Alımı - Açık İhale Usulü 
1- İdarenin 
a) Adresi  : Anadolu Bulvarı üzeri 
b) Telefon ve faks numarası  : 03125208741-5208781 - 3125208949 
c) Elektronik posta adresi  : 2.bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi : www.tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 87.000 METREKÜP BALAST ÜRETİLMESİ 
b) Teslim [yeri / yerleri] : BOLKUŞ İSTASYONU-KAYADİBİ İSTASYONU-

İSMETPAŞA İSTASYONU-BALASTOCAĞI 
SAYDİNG-BALIKISIK İSTASYONU 

c) Teslim [tarihi / tarihleri]  : Sözleşme imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) 
takvim günü içerisinde yer teslimi yapılıp işe 
başlanacaktır. 2 parti şeklinde (1. Parti 30 (otuz) gün 
içerisinde, 2. Parti 1. Partinin tesliminden sonra 30 (otuz) 
gün içerisinde) Toplam 60 takvim günü. 

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin : 
a) Yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mal ve 

Hizmet Alım İhale Komisyonu BEHİÇBEY / ANKARA 
b) Tarihi ve saati  : 29.11.2022 - 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 
5- Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu 

bürosuna 29.11.2022 saat:10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
6- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü 
veznesinden KDV- Dahil 1000,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 
 14046/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Aşağıda cinsi, miktarı, durumu ve tahmini bedelleri belirtilen hurda malzemelerin, 4645 

sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale 
edilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adresi 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 
Yolu No:1 Menteşe/MUĞLA   

b) Telefon ve Faks Numarası 0 25 214 19 04-6440 – Fax: 0 252 214 15 29 
c) Elektronik Posta Adresi mugladestek@egm.gov.tr 

2-Mübadele Karşılığında 
Verilecek Mal ve Malzemelerin;  
Cinsi, Miktarı ve Durumu 

Emniyet Müdürlüğü Hek deposunda bulunan 
(3876) kalem (elektronik, ahşap, plastik, 
Alüminyum, bakır, demir) demirbaş malzeme. 
Tahmini 66.709 Kg, ve muhtelif marka model 31 
adet araç 

a)Tahmini Bedeli 2.600.590,00 TL. 

3-Mübadele Karşılığında  
Alınacak Mal ve Malzemelerin  
Özellikleri 

En az (2) adet 2022 model Hyundaı Elantra 1.6 
mpı cvt otomatik style comfort marka binek tipi 
taşıt, En az (2) adet 2022 model Hyundaı Elantra 
1.6 MPI 123 PS Style, en az (4) adet Renault 
Yeni Express Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full, en 
az (195) adet 2022 yılı üretimi Michelin marka 
195/65R 15 95H XL ebatlarında araç lastiği. 

a) Tahmini Bedeli 2.595.799,80 TL. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 
Yolu No:1 Menteşe/MUĞLA   

c) Teslim Etme Tarihi 
Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve 
malzemeler, mübadele kararının tebliğinden 
itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.  

d) Teslim Alma Tarihi 

Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele 
karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği 
günü izleyen (15) günü içerisinde yüklenici 
tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması 
zorunludur.  

4- Mübadelenin Yapılacağı Yer 
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme 
Yolu No:1 Menteşe/MUĞLA   

a) Tarihi ve Saati 13.12.2022 günü saat:14.00 
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; 
a) Teklif Mektubu, 

 

mailto:tamer.ozen@egm.gov.tr
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b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu” 
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 

belge, 
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kişiliği temsilen katılanların ise 
Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza 

beyannamesi. 
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)  
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 
1)Gerçek kişi olması halinde, kendisinin, 
2)Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer 
ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim 
kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden, 
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi. 

6-Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7-Mübadele dokümanı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme Yolu No:1 Menteşe/MUĞLA adresinde görülebilir veya Muğla 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 500 TL’nin yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile 
aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

8-Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif 
zarfları 13.12.2022 günü saat 14.00’e kadar Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme Yolu No:1 Menteşe/MUĞLA adresine teslim 
edilecektir. 

9-Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam 
edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir. 

10-İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (78.017,00 TL.) den 
az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici 
teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) 
günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11-Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi 
içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir. 

12-Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve 
www.mugla.pol.tr web sitesinde görülebilecektir. Mal ve malzemeler, hafta içi 10.00 ile 16.00 
saatleri arasında görülebilecektir. 

13-Verilecek teklifler en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olacaktır. 
14-İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 14184/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kastamonu İli Abana Belediye Başkanlığından: 
1- Mülkiyeti Abana Belediyesine ait, aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz satış ihalesi, 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükmüne göre kapalı teklif suretiyle satışı 
yapılacaktır. 

İHALE BİLGİLERİ 
2- Taşınmazın, yüzölçümü, niteliği, m2 birim fiyatı, tahmin edilen bedeli ve geçici 

teminatı aşağıya çıkarılmıştır. 
Sıra 

No 
Cinsi/m2 

İmar 

Durumu 

Mevkii/ 

Adresi 
Ada Parsel 

Tahmin Edilen 

Satış Bedeli 

Geçici 

Teminat 
İhale günü Saat 

1 

1.049,78 m2 

Yüzölçümlü 

Arsa 

Turizm 

Tesis 

Alanı (Otel 

Alanı) 

TYen Çok 

12.50 

E=1.50 

Merkez Mah. 

Kamil 

Demircioğlu 

Cad. 

40 189 
6.400,000,00 

TL 

192.000,00 

TL 
28.11.2022 14:00 

3- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 
Gerçek Kişiler İçin; 
a. T.C. Kimlik Fotokopisi, 
b. Geçici Teminat Makbuzu, 
c. Yerleşim Yeri Belgesi, 
d. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir. )(Aslı) 
e. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00TL 

karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.) 
f. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, 
Şirket Olarak Katılacaklar için; 
a. T.C. Kimlik Fotokopisi, (Şirket Yetkililerine Ait) 
b. Geçici Teminat Makbuzu, 
c. Yerleşim Yeri Belgesi, (Şirket Yetkililerine Ait) 
d. Ortak Katılacaklar için, Ortaklıkları Belgeleyen Noter Tasdikli Vekaletname, 
e. Vekaleten Katılacaklar İçin, Noter Tasdikli Vekaletname, 
f. Şirket Olarak Katılacaklar İçin Ticaret Sicil Gazetesi İlan Örneği, veya noter tasdikli 

sureti, 
g. Şirket Müdürü veya Şirket Yetkilisi Olduğuna Dair Belge, 
h. Şirket Yetkililerine Ait Noter Tasdikli İmza Sirküleri, 
i. Şirkete Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. 
j. Belediyemize Vadesi Geçmiş Herhangi Bir Borcu Olmadığına Dair Onaylı Belge (İlan 

tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir.) (Aslı) 
k. Tüzel Kişilik Adına İhaleye Katılacak veya Teklifte Bulunacak Kişilerin Tüzel Kişiliği 

Temsile Yetkili Olduğunu Gösterir Belge, 
l. İhaleye Şartnamesi Doküman Alındı Belgesi.(İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00 TL 

karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden alınacaktır.) 
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4- İhale Şartnamesi görülmesi ve temini, 
a) İhale dokümanı Abana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğün de bedelsiz olarak 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması 
zorunludur. 

b) İhale dokümanının alınacağı ve ücretinin yatırılacağı yer: Merkez Mahallesi Hilmiuran 
Cad. No: 1 Kat 1 adresindeki Abana Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisi. 

c) İhale Doküman Satış Bedeli 1.000,00 TL karşılığında belediyemiz tahsilat servisinden 
alınacaktır. 

d) İhaleye gireceklerin ihale saatinden evvel geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine 
yatırması gerekmektedir. 

e) İhale Abana Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümen Huzurunda yapılacaktır. 
f) İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. 
g) İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır. 
h) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
j) İhale ile ilgili giderler (vergi, resim, harç, ilan reklam giderleri vb. giderler) ihale 

uhdesinde kalan istekliye aittir. 
5- İhale dosyalarını en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri 

Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek ihale dosyaları veya her hangi bir 
nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

6- İsteklilere ilanen duyurulur. 
    14312/1-1 

—— • —— 
BİG - BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR 
Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Fabrikamızdan 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak 

1.300 Ton Yarı Mamul Torbalı (Big- Bag) kuru Çay nakliyesi İşi %20 artar-azalır opsiyonlu 
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile 
yapılacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğü- Dörtyol Köyü     
No: 136 Merkez/RİZE adresinden 100 TL. Bedelle Tahsil Fişi karşılığında temin edilebilir. 
İhaleye Teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.11.2022 günü saat 14:00’e kadar Camidağı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü- Dörtyol Köyü No: 136 Merkez/ RİZE adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhale ÇAYKUR Camidağı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

    14311/1-1 
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YAPI VE ÜZERİNDE BULUNDUĞU ARSA SATILACAKTIR 
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yenikapı iskele 

mevkii, Tülbentçi Hüsamettin (Katip Kasım) mah. 821 Ada 1 parsel ve üzerindeki 116,14 m² 
kapalı alanlı 1 adet bina ve 93 m² arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine 
göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin : 
a) Adresi : Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 0212 262 77 09 10 hat- Faks 0212 262 18 76 
c) Elektronik posta adresi : istanbulobm@ogm.gov.tr 
2-Yapı ve Üzerinde Bulunduğu Arsasının Satışı İşinin : 
a) İşin Adı: Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yenikapı 

İskele Mevkii, Tülbentçi Hüsamettin (Katip Kasım) Mah. 821 Ada 1 parsel üzerindeki 1 adet 
toplam 116,14 m² kapalı alanlı binanın ve 93 m² arsanın satışı işi. 

b)  Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yenikapı İskele Mevkii, 
Tülbentçi Hüsamettin (Katip Kasım) Mah. 821 Ada  1 parsel 93 m² arsa niteliğinde olup; üzerinde 
1 adet toplam 116,14 m² bina bulunmaktadır. Taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır. Satışa konu parsel üzerindeki Ahşap Karantina 
Binası üzerinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.03.1991 tarih, 1067 sayılı 
kararı ile “Eski Eser” belirtmesi vardır. Bu parsel üzerindeki binanın restorasyonu ve yapılacak 
tüm inşaat faaliyetleri öncesinde ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün uygun görüşü alınacaktır. Ayrıca satışa konu parsel; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Katip 
Kasım Mahallesi imar planında “Parklar ve Dinlenme Alanları” fonksiyon alanı içerisinde 
kalmaktadır. Fatih Belediyesinin E-86170071-115.02.01-3467-7566 sayılı yazısı gereği; 
Yenileme Kurulundan karar alınmadan parsel üzerinde uygulama yapılamaz. 

c) Yeri:  İstanbul İli, Fatih İlçesi, Tülbentçi Hüsamettin (Katip Kasım) Mah. 821 Ada 1 
parsel. 

d) Tahmin edilen satış bedeli: 6.000.000 TL (Altımilyon TL)  Her türlü vergi, KDV, 
resim, harç ve benzeri giderler hariç. 

e) Geçici teminat miktarı: Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen satış bedelinin  %10 
tutarı 600.000 TL(Altıyüzbin TL) den aşağı olmayacaktır. 

3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere 

Caddesi, No: 267/1 Sarıyer/İSTANBUL    ( 2. Kat, Toplantı Salonu) 
b) Tarihi ve saati: 19.12.2022 pazartesi günü saat:11:00   
4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında 

istenilen belgeler: 
a) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat, 
b) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu 
c) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
d) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb) 
e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli 
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır. 
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare 
tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini 
tekliflerine ekleyebilirler. 
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h) İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü 
ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili 
olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır. 

i) İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünden alınmış olan, teklif mektubuna esas teşkil 
edecek olan, isteklinin satışı yapılan taşınmazların mevcut durumları, konumları, yıpranma 
oranlarını v.b. gördüğü ve incelediğine dair yer görme belgesi. 

5- İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı) :  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Zemin 
Kat (Maslak Mah., Büyükdere Cad., No:267/1, Sarıyer/İSTANBUL) adresinde bulunan İstanbul 
Orman İşletme Müdürlüğü ihale biriminde görülebilir  ve doküman bedeli olan 100,00 TL.’nın 
İstanbul Orman İşletme  Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası 
Sarıyer Şubesi TR55 0001 0009 5601 7623 8550 01 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip  
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İhale birimi görevlisinden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların,  İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanı CD olarak satılacaktır. 

6- Tekliflerin Sunulma Şekli  
6.1- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa 

konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak 
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, varsa mühür 
veya kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer 
belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı 
ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 
açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 
kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır 

6.2- Teklifler 19.12.2022 pazartesi günü, saat 10:59 ’e kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü ihale birimi görevlisine teslim edilir.  Alındı 
numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan 
istekliye iade edilir. 

6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın 
üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi 
yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale 
birim görevlisine ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan 
tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz. 

6.4- İhale görevlisi tarafından komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir 
sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 

7- İstekliler tekliflerini, satın alacakları arsa ve üzerindeki yapılar için tahmin edilen satış 
bedeli üzerinden kapalı teklif olarak verecekler, daha sonra en yüksek teklifi veren üç istekli ile 
geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 
yazılı teklif alınmak artırma yapmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Bu ihalede uygun bedel; 
satılacak arsa ve yapılara ait tahmin edilen satış bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen 
bedellerin en yükseğidir. 

8- İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen 
bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde; 

a) Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları peşin olarak ödeyecektir. 
b) İhale bedelini; peşin olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman İşletme 

Müdürlüğü, Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR55 0001 
0009 5601 7623 8550 01  numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatıracaktır. 

9- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

İLAN OLUNUR. 14013/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Samsun İli Çarşamba Belediye Başkanlığından: 
İlçemizin Tapuda, Samsun ili, Çarşamba İlçesi Beyyenice Mahallesi 161-162 ve 163 – 

Adada bulunan taşınmazlar üzerine Tekstil, Konfeksiyon Atölyesi-Fabrikası yapılması amacıyla 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 
29.11.2022 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde satışı yapılacaktır. 

MADDE 1- Muhammen bedelleri, 
1- Beyyenice Mahallesi 161 ada 1 parselde kayıtlı 15.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 7.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 225.000 TL’dir. İhale saati 10.00  
2- Beyyenice Mahallesi 161 ada 2 parselde kayıtlı 5.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 75.000 TL’dir.İhale saati 10.10 
3- Beyyenice Mahallesi 161 ada 3 parselde kayıtlı 5.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 75.000 TL’dir .İhale saati 10.20 
4- Beyyenice Mahallesi 161 ada 4 parselde kayıtlı 5.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 75.000 TL’dir .İhale saati 10.30 
5- Beyyenice Mahallesi 161 ada 5 parselde kayıtlı 6.689,19 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 3.345.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 100.350 TL’dir .İhale saati 10.40 
6- Beyyenice Mahallesi 162 ada 1 parselde kayıtlı 3.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 1.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 45.000 TL’dir.İhale saati 10.50 
7- Beyyenice Mahallesi 162 ada 2 parselde kayıtlı 3.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 1.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 45.000 TL’dir.İhale saati 11.00 
8- Beyyenice Mahallesi 162 ada 3 parselde kayıtlı 3.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 1.500.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 45.000 TL’dir. İhale saati 11.10 
9 – Beyyenice Mahallesi 162 ada 4 parselde kayıtlı 5.350,01 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.675.005 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 80.250,15 TL’dir. İhale saati 11.20 
10-Beyyenice Mahallesi 162 ada 6 parselde kayıtlı 3.811,80 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 1.906.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 17.180 TL’dir.İhale saati 11.30 
11-Beyyenice Mahallesi 162 ada 7 parselde kayıtlı 5.629,32 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.815.000 TL olup % 3 Geçiçi teminatı 84.450 TL’dir. İhale saati 11.40 
12-Beyyenice Mahallesi 163 ada 1 parselde kayıtlı 6.000 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 3.000.000 TL olup % 3 Geçici teminatı 90.000 TL’dir. İhale saati 11.50 
13-Beyyenice Mahallesi 163 ada 2 parselde kayıtlı 4607,82 m2 alanın muhammen satış 

bedeli 2.304.000 TL olup % 3 Geçici teminatı 69.120 TL’dir.İhale saati 12.00 
MADDE 2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak temin edilebilir.. 
MADDE 3 –VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER 

GİDERLER 
İhaleden doğan her türlü vergi, Resim, Harçlar, sözleşme giderleri, karar damga harçları, 

uygulama proje giderleri, işyeri açma ruhsatlar izinler ve diğer giderler alıcı tarafından 
ödenecektir. 

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:  
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir: 
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GERÇEK KİŞİLER  
a. Nüfus cüzdan Fotokopisi. 
b. Kanuni ikametgâh belgesi.  
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı  
d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir 

bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif 

vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.  
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
TÜZEL KİŞİLER  
a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler 
Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.  

b. 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.  

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. .(Her bir 
bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.) 

d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi. 
e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.  
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.  
Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak 

hazırlanacaktır. 
MADDE 5- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:  
İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en 

geç ihale günü olan 29.11.2022 tarih ve saat 09:30’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi 
karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına 
tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi 
yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 29.11.2022 tarih ve saat 
09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, 
Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır 

MADDE 6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek 
teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif 
alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda 
hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale 
komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir. 

MADDE 7- Bahse konu taşınmazların ihalesi 29.11.2022 Salı günü saat 10:00 da 
Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılmaya başlanacaktır. 

MADDE 8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 14210/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Kocaeli İli Gebze Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz Osmanyılmaz mahallesinde bulunan aşağıdaki listede mahalle, pafta, ada, parsel 

numarası, alanı, imar durumu,  muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı, 1 adet imar 
parseli satışa çıkarılmıştır. 

İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda 15 Temmuz Milli 
İrade Kent Meydanında bulunan Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5 
Gebze/KOCAELİ adresindeki Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte 
Gebze Belediyesi Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. maddesi 
kapsamında kapalı teklif usulüyle artırma ihalesi yapılacaktır. 

MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ 

Sıra 
No 

Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m²) İmar Durumu 
Muhammen 

Bedel 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 

İhale Günü Saat 

1 
Osmanyılmaz 
(Beylikbağı) 

30L4A 1873 9 2.186,86 

Ticaret Alanı 
Emsal:1.50 
Yençok:10 

Kat, Kısmen 
İşgalli 

29,522,610.00 
TL 

885,678.30 
TL 

01.12.2022 11:00 

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI: 
1- İsteklilerde aranacak belgeler 
a) GERÇEK KİŞİLERDEN 
1. Teklif Mektubu (İmzalı) 
2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları 

süresiz olacaktır) 
3. İhale dosya bedeli makbuzu 
4. İkametgâh Belgesi 
5. Nüfus cüzdan sureti 
6. Noter tasdikli imza beyannamesi 
7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi 
8. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi 
9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi 
b) TÜZEL KİŞİLERDEN 
1. Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli) 
2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları 

süresiz olacaktır) 
3. İhale dosya bedeli makbuzu 
4. Tebligat için adres beyanı 
5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin 
siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri 
7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi 
8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi 
9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi 
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10. Ticaret Sicil Gazetesi 
2- İhaleye ait dosya 1000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin 

edilebilir. 
3- Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
4- İstekliler, şartname ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter 

tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 
saat 16:00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi 
iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar 
Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır). 

5- İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden binde 5,69 
oranında ihale karar pulu alınacaktır. 

6- İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest 
olduğu,  2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.   

İLAN OLUNUR. 
 13689/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü’nün İstanbul ili dahilinde sahip 

bulunduğu ARİ/TPO/K/3406-5196 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatının süresinin sona ereceği 
24.12.2022 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 
uzatılması için 14.11.2022 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 
Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilan olunur. 

    14290/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Nadir Hastalıklar Vakfı (NADVAK) 
VAKFEDENLER: Güven Niyazi YAVUZ, Makbule ÖZER, Ayşe Banu YAVUZ. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gölbaşı (Ankara) 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.11.2022 tarihinde kesinleşen, 
13.09.2022 tarih ve E: 2022/464, K: 2022/531 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Nadir hastalıklar alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve 
duyurmak; bu gelişmeleri toplumun sağlık problemlerinin çözümünde kullanmak ve 
kullanılmasını sağlamak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000,00 TL (YüzbinTürkLirası). 
YÖNETİM KURULU: Güven Niyazi YAVUZ. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:      
Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları T.C. Sağlık Bakanlığına devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  
    14235/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin 2020/590 Esas, 2022/82 Karar 

sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya 
Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

    14253/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/114 D.İş sayılı dosyasının kaybolduğu 

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. 

    14259/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 2. İcra Müdürlüğünün 2003/8666 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. 

    14260/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2001/21434 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. 

    14261/1-1 
—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 
İstanbul 6. İcra Müdürlüğünün 2001/19936 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. 

    14267/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 

denetim sorumluluğunda bulunan; 
Aydın ili, Bozdoğan ilçesi, 16 ada, 44 parsel üzerindeki 1284702 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 662 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ay-
Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 2845 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydın 
Yeşilvadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni 
iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Ay-Den Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet 
SUNGUR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2664, Oda Sicil 
No:36226) ve Aydın Yeşilvadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Süleyman ÖCAL’ın 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92070) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 15.11.2022 tarihli ve 5023581 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 
 14280/1-1 

—— • —— 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik” 
kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı 
gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. 

Hayvan Bakıcısı özel şartları arasında Sürü Yetiştiriciliği Eğitimi Belgesine sahip 
olmak  bulunmakta  olup,  ilanın  yayınlandığı  tarihten  önce  bu  belgeye  sahip  olunması 
gerekmektedir.  Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilana  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR) 
https://www.iskur.gov.tr// adresinden ulaşılabilir. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 21/11/2022-25/11/2022 tarihleri arasında elektronik olarak 
kullanıcı  girişi  yapılarak  alınacaktır.  Ayrıca  Türkiye  İş  Kurumu  müdürlüklerinden  de 
yapılabilecektir.  Adayların İlanla  ilgili  tüm  ayrıntılara  Üniversitemiz  web  sayfası 
(https://www.siirt.edu.tr) üzerinden erişebilecektir, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adaylar 
ihtiyaç halinde başvuru süreciyle ilgili olarak 0 484 212 1111 dahili 3402/3410 ve 3411 
telefon numaraları ve personel@siirt.edu.tr adresinden yardım alabilecektir. 

Sıra No Meslek Adı Eğitim Durumu Aralığı Kadro Sayısı 

1 Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) Okuryazar- Üniversite 1 

2 Büro Memuru Genel (Engelli) Ortaöğretim-Üniversite 4 

3 Hayvan Bakıcısı Okuryazar-Lise 2 

 TOPLAM  7 
 14278/1-1 

 

http://www.iskur.gov.tr/
mailto:personel@siirt.edu.tr
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14397/1/1-1 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14397/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14357/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14357/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14358/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14359/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İLAN 

 
 14360/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14361/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14361/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

14362/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14363/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14364/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14365/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14366/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14367/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14368/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14369/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14370/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14370/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14371/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14372/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14373/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14374/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14375/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14376/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14410/1-1 

  

 



18 Kasım 2022 – Sayı : 32017 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

Sağlık Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14348/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14345/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketinden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 14389/1-1 
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Türk Akreditasyon Kurumundan: 
AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
I SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü giriş sınavı ile 15 (on beş) 

Akreditasyon Uzman Yardımcısı ve 2 (iki) İdari Personel pozisyonuna personel alınacaktır. 
Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgisine göre Ek 23 üncü ve Ek 27 nci 
maddeleri ile Türk Akreditasyon Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği ve Türk Akreditasyon 
Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam 
edilecektir. 

II SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
A. Genel Şartlar: 
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde sayılan 

genel şartları taşımak, 
B. Özel Şartlar: 
Akreditasyon Uzman Yardımcılığı pozisyonu için; 
a) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış 

olmak, 
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve 
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2021 veya 2022 yıllarına ait Kamu 
Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-1) belirtilen puan türlerinden en az 
70 ve üzeri puan almış olmak. 

İdari Personel Pozisyonu için; 
a) En az iki yıllık ön lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-2) 

bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve 
yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, 2022 yılına ait Kamu Personel Seçme 
Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo-2) belirtilen puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan 
almış olmak. 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, her bir sınav için aşağıda yer alan Tablo-1 ve Tablo-
2’de yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden aldıkları en yüksek puana göre 
sıralanarak, her gruptan atama yapılacak pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday giriş sınavına 
katılmaya hak kazanacaktır. Gruplar itibariyle yapılacak giriş sınavına katılma hakkı elde eden en 
son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

Adaylar, Tablo-1’de belirtilen gruplardan yalnız birine müracaat edebilecektir. Gruplar 
itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması veya giriş sınavının 
açıklanması sonucunda sınavı kazanan aday olmaması hâlinde pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre 
gruplar arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna 
aittir. 
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III  BAŞVURU TARİHLERİ 
Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 18 Kasım 2022 - 4 Aralık 2022 tarihleri arasındadır. 
IV  BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 
Başvurular; e-Devlet üzerinden Türk Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe 

Alım veya Kariyer Kapısı “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresi üzerinden yapılacaktır. 
Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler 
ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: 

a) Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların diploma denklik gösterir belgesinin aslı 
veya onaylı örneği, 

b) Adayların Mezuniyet belgelerinde yazan öğrenim bölümü/programı adları belirtilen 
öğrenim bölümü/programı adları ile eşdeğer olmakla birlikte tablolarda yer almıyor ise mezuniyet 
bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylı 
eşdeğerlik belgesi, 

c) Yazılı özgeçmiş. 
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan 

sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Eksik belgelerle yapılmış 
olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 
Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış 
olsa dahi atamaları iptal edilir. 

V GİRİŞ SINAV TARİHİ VE YERİ 
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, 

sözlü giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi 9 Aralık 2022 
tarihinde Kuruma ait www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde 
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sözlü sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip 
edebilecektir. 

Sözlü Giriş sınavı 19 Aralık 2022 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında Kurumun “Mustafa 
Kemal Mahallesi 2125. Sokak No: 1 Çankaya/Ankara” adresinde yapılacaktır. 

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar 
sınava alınmayacaktır. 

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
VI  SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI, ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLARI 
Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilecek personel için gruplar, bölümler, boş 

pozisyon sayısı, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir. 
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Tablo-1 

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU 

Gruplar Unvanı 
İlgili Öğrenim 

Programı 

Atama 
Yapılacak 
Pozisyon 

Sayısı 

Giriş Sınavına 
Çağrılacak 
Aday Sayısı 

KPSS 
Puan Türü 

Asgari 
KPSS 
Puanı 

Grup 1 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Çevre Mühendisliği 3 12 KPSS P2 70 

Grup 2 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Tekstil Mühendisliği 1 4 KPSS P2 70 

Grup 3 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Biyoloji 1 4 KPSS P2 70 

Grup 4 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Kimya Mühendisliği 1 4 KPSS P2 70 

Grup 5 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 
3 12 KPSS P2 70 

Grup 6 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Makine Mühendisliği 3 12 KPSS P2 70 

Grup 7 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
İnşaat Mühendisliği 2 8 KPSS P2 70 

Grup 8 
Akreditasyon 

Uzman Yardımcısı 
Metalürji ve Malzeme 

Mühendisliği 
1 4 KPSS P2 70 

TOPLAM   15 60   

Tablo-2 

Gruplar Unvanı İlgili Öğrenim Programı 

Atama 
Yapılacak 
Pozisyon 

Sayısı 

Giriş 
Sınavına 

Çağrılacak 
Aday Sayısı 

KPSS 
Puan 
Türü 

Asgari 
KPSS 
Puanı 

Grup 1 
İdari 

Personel 
Bilgisayar Programcılığı Ön 

Lisans Programı 
2 8 

KPSS 
P93 

70 

VII  AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI, 
PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş sınavı, adayların; 
a) Öğrenim dallarına ve temel akreditasyon konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
e) Genel yetenek ve genel kültürü, 
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
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Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 
fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri 
için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun 
dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam 
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. 
Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek 
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş 
sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav 
notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada 
üstte yer alır. Giriş sınavında 70 (yetmiş)in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen 
adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı 
duyurusunda ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek listede ilan edilir. 

VIII  İDARİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI KONULARI, PUANLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Sözlü giriş sınavı, adayların; 
a) Öğrenim programına ilişkin temel bilgi düzeyi, 
b) T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
d) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
e) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
f) Genel yetenek ve genel kültürü, 
g) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki 

fıkranın (a) bendi için 25 (yirmi beş) puan, (b) bendi için 25 (yirmi beş) puan, diğer bentlerde 
yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı 
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü 
sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden 
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Giriş sınavı başarı 
puanı, adayın KPSS puanının %50’si, sözlü sınav puanının %50’si dikkate alınmak suretiyle 
belirlenir. Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınav sonuçları 
açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda 
KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek 
adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup; atama yapılacak pozisyon 
sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit 
edilecektir. 

IX  AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE İDARİ PERSONEL GİRİŞ 
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, 
www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. 
Ayrıca adaylar durumlarına Kariyer Kapısı platformu üzerinden erişebilecektir. 
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Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Türk Akreditasyon Kurumu 
İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi ile Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak 
kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir 
mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların 
atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz 
olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için 
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde 
gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması 
yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulur. 

X İTİRAZ 
Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr adresli internet sitesinin 

“Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. 
İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılır. 

XI BİLGİ ALMA 
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından 

(http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Personel ve Destek Hizmetleri 
Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: 0 312 410 83 13 
XII DİĞER HUSUSLAR 
İlgili pozisyona atanmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, sınav 

başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise 
iptal edilir. 

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da 
belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Giriş sınavı sonucuna göre Kurumda istihdam edileceklere göreve başlamaları yazılı 
olarak bildirilir. İlgililer, göreve başlama yazısının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden 15 
(on beş) gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Yapılan tebligata rağmen, kabul edilebilir 
bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde göreve 
başlamayanların ya da tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebligat yapılamamış 
olanların görevlendirme onayları iptal edilir. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle 
göreve başlamama hali 1 (bir) ayı aşamaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden 
vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının 
anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında; ilan edilen yedek aday atanmaya hak 
kazanacaktır. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak 
atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha 
sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
    14387/1-1 
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Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 2022-04 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. 

- Adaylar; fotoğraf, kimlik fotokopisi e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek 
lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (doçent ve profesörler), erkek adaylar için 
askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç 
belgesi, hizmet belgesi ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyaları ile birlikte Üniversite Bilgi 
Yönetim Sistemi üzerinden (http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) 
çevrimiçi başvuru yoluyla müracaat edecektir. 

- Müracaat edecek adaylarca; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına 
Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden 
Başvuracak Adayların Yayın ve Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında           
1 (bir) adet doldurarak her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı olacak şekilde çevrimiçi başvuru 
sistemine yüklenecektir. 

- Müracaat edecek adayların (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/ 
Mevzuat (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşabilecekleri “Bartın Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken 
Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web 
sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir. 

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde 
belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. 

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet 
üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.           
e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir. 

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya 
Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 

- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu 
olan 23:59’a kadar http://ubys.bartin.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris 
sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar 
kabul edilmeyecektir. 

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar 
dikkate alınmayacaktır. 

- İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm 
bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca 
yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

BİRİM BÖLÜM 
ANABİLİM 

DALI 
UNVAN DRC ADET *ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR 

Bartın Orman 
Fakültesi 

Orman 
Mühendisliği 

Orman İnşaatı 
ve Transportu 

Profesör 1 1 

Orman Mühendisliği alanında doçent unvanı 
almış olmak. Orman İnşaatı ve Transportu 
alanında çalışmaları bulunmak. Son üç (3) 
takvim yılında Web of Science (SCI, SCI-
Expanded) kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış en az sekiz (8) makalesi 
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen 
en az 1 (bir) ulusal veya uluslararası projede 
yürütücü olarak görev almış/alıyor olmak. 
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Bartın Orman 
Fakültesi 

Orman 
Mühendisliği 

Orman İnşaatı 
ve Transportu 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Orman Mühendisliği alanında doktora yapmış 
olmak, Orman İnşaatı ve Transportu alanında 
çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim 
yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded) 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 
üç (3) makalesi bulunmak. Kurum dışı 
fonlarca desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya 
uluslararası projede görev almış/alıyor 
olmak. 

Bartın Orman 
Fakültesi 

Orman 
Endüstri 

Mühendisliği 

Odun 
Mekaniği ve 
Teknolojisi 

Doçent 1 1 

Orman Endüstri Mühendisliği alanında 
doçent unvanı almış olmak. Odun Mekaniği 
ve Teknolojisi üzerine çalışmaları bulunmak. 
Son üç (3) takvim yılında Web of Science 
(SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış en az altı (6) 
makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca 
desteklenen en az 1 (bir) ulusal veya 
uluslararası projede görev almış/alıyor olmak 

Eğitim 
Fakültesi 

Eğitim 
Bilimleri 

Rehberlik ve 
Psikolojik 

Danışmanlık 
Profesör 1 1 

Eğitim Psikolojisi alanında doçent unvanı 
almış olmak. Doçentlik unvanı aldıktan sonra 
Web of Science (SCI, SCI-Expanded, SSCI, 
AHCI) kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 
en az iki (2) makalesi bulunmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Matematik ve 
Fen Bilimleri 

Eğitimi 

Fen Bilgisi 
Eğitimi 

Profesör 1 1 

Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış 
olmak. Öz-yeterlik üzerine çalışmaları 
bulunmak. Doçentlik unvanı aldıktan sonra 
Web of Science (SSCI, SCI-Expanded) 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az 
dört (4) makalesi bulunmak. 

Eğitim 
Fakültesi 

Türkçe ve 
Sosyal 
Bilimler 
Eğitimi 

Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 

Türkçe Eğitimi alanında doçent unvanı almış 
olmak. Yabancılara Türkçe Öğretimi üzerine 
çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim 
yılında Web of Science (SCI/SCI-Expanded, 
SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış en az iki (2) makalesi 
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen 
en az bir (1) ulusal ya da uluslararası projede 
görev almış/alıyor olmak. 

Fen Fakültesi Matematik 
Cebir ve 

Sayılar Teorisi 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Matematik alanında doktora yapmış olmak. 
Son üç (3) takvim yılında Web of Science 
(SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki 
dergilerde cebir ve sayılar teorisi alanında 
yayımlanmış en az iki (2) makalesi 
bulunmak. 

Fen Fakültesi Matematik Topoloji 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Matematik alanında doktora yapmış olmak. 
Son üç (3) takvim yılında Web of Science 
(SCI, SCI-Expanded) kapsamındaki 
dergilerde topoloji alanında yayımlanmış en 
az iki (2) makalesi bulunmak. 
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İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Fıkıh Doçent 1 1 

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Temel İslam 
Bilimleri alanında doktora yapmış olmak. Temel 
İslam Bilimleri alanında doçent unvanı almış 
olmak. İslam Hukuku alanında çalışmaları 
bulunmak. Web Of Science (SCI, SCI-
Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) veya TR dizin 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir 
(1) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca 
desteklenen en az bir (1) ulusal/uluslararası 
projede görev almış/alıyor olmak. 

İslami İlimler 
Fakültesi 

İslam Tarihi ve 
Sanatları 

Osmanlı 
Türkçesi ve 
İslami Türk 
Edebiyatları 

 

Doçent 1 1 

Klasik Türk Edebiyatı alanında doçent unvanı 
almış olmak. Klasik Türk Edebiyatı ve İslami 
Türk Edebiyatı alanlarında çalışmaları 
bulunmak. Web Of Science (SCI, SCI- 
Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) kapsamındaki 
dergilerde yayımlanmış en az 1 (bir) makalesi 
bulunmak. Kurum dışı fonlarca desteklenen en 
az bir (1) ulusal/uluslararası projede görev 
almış/alıyor olmak. 

Mühendislik, 
Mimarlık ve 

Tasarım 
Fakültesi 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve 
Sistemler 

Doçent 1 1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçent 
unvanı almış olmak. Analog tasarımlar üzerine 
çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim yılında 
Web Of Science (SCI,SCI-Expanded, SSCI) 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az üç 
(3) makalesi bulunmak. Kurum dışı fonlarca 
desteklenen en az iki (2) ulusal/uluslararası 
projede görev almış/alıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Hemşirelik 
Hemşirelik 
Esasları 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik 
Esasları alanında tezli yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak. Son üç (3) takvim yılında Web 
Of Science (SCI,SCI-Expanded, SSCI) 
kapsamındaki dergilerde yayımlanmış en az bir 
(1) makalesi bulunmak. 

Spor Bilimleri 
Fakültesi 

Rekreasyon Rekreasyon 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış 
olmak. Rekreasyon ve fiziksel aktivite konuları 
üzerine çalışmaları bulunmak. Son üç (3) takvim 
yılında Web of Science (SCI, SCI-Expanded, 
SSCI, ESCI) kapsamındaki dergilerde 
yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. 

Bartın Meslek 
Yüksekokulu 

Yönetim ve 
Organizasyon 

Lojistik 
Doktor 

Öğretim 
Üyesi 

1 1 

Endüstri Mühendisliği, Ulaştırma ve Lojistik 
Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, 
Tedarik ve Lojistik Yönetimi veya Akıllı Ulaşım 
Sistemleri alanlarının birinde doktora yapmış 
olmak. Son üç (3) takvim yılında Web of 
Science (SCI/SCI-Expanded, SSCI, AHCI, 
ESCI) kapsamındaki dergilerde lojistik üzerine 
yayımlanmış en az bir (1) makalesi bulunmak. 

DİĞER AÇIKLAMALAR: 
*İlanda aranan şartlar kısmında yer alan yayınların tespitinde, son üç takvim yılı (2019, 

2020, 2021) ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ilanın yayımlandığı güne kadar DOİ numarası 
almış olan yayınlar kabul edilecektir. 

    14262/1-1 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İlan Tarihi : 18.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 02.12.2022 
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 
alınacaktır. 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen 
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER: 
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 
2- Özgeçmiş 
3- Yayın listesi 
4- 2 adet vesikalık fotoğraf 
5- Nüfus cüzdanı örneği 
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)  
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı) 
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

ilişkin belge 
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
NOTLAR: 
1- Başvurular şahsen veya kargo / posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları 

taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. 
2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır. 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR  
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (232) 488 8285 

Fax: (232) 279 2626 

FAKÜLTE / 

ENSTİTÜ 

ANABİLİM DALI / 

BÖLÜM 
UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

alanında doktora yapmış olmak. Protez - 

Ortez ve Rehabilitasyonu alanında 

çalışmaları olmak. 

    14175/1-1 
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun’un 24. ve 
26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 
2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel 
şartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

İlanda yer alan unvanlar için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde 
belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil 
puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör 
örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir. 

İlan edilen Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna ise Doçentler 
başvuramaz. 

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. 

İSTENİLEN BELGELER 
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın web sitesi matbu formlar modülünde yer 

alan “Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi” ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, 
hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent 
kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru 
dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 
6 adet (1 fiziksel+6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet 
(1 fiziksel + 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel 
Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir 02/12/2022 
tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı 
ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması 
gerekmektedir. 

NOT: 2547 sayılı Kanun’un Ek-38. maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru 
yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. 

İLAN RESMİ GAZETE TARİHİ : 18/11/2022 
İLAN RESMİ GAZETE SAYISI : 
İLAN BAŞLAMA TARİHİ : 18/11/2022 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 02/12/2022 

S. 
N. 

BÖLÜM ANABİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET AÇIKLAMA 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

1 
KLİNİK 

BİLİMLER 
AĞIZ, DİŞ VE 

ÇENE CERRAHİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Ortognatik Cerrahi konusunda çalışma 
yapmış olmak. 

2 
KLİNİK 

BİLİMLER 
PERİODONTOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Periodontoloji alanında Uzmanlığını 
almış olmak. 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ 

3 
MATEMATİK VE 
FEN BİLİMLERİ 

EĞİTİMİ 

MATEMATİK 
EĞİTİMİ 

PROFESÖR 1 

Matematik alanında Doçentliğini almış 
olmak, Öğretmen Eğitiminde, 
Matematik Eğitiminde İnançlar, 
Kavramlar, Kavram Yanılgılar, Origami, 
Oyun ve Drama konuları üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

4 PSİKOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

5 PSİKOLOJİ 
SOSYAL 

PSİKOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili alanda doktora yapmış olmak. 

6 SANAT TARİHİ 
TÜRK VE İSLAM 

SANATI 
DOÇENT 1 

Türk İslam Sanatı alanında Doçent 
unvanına sahip olmak; Osmanlı Dönemi 
yapılarından Tebhirhaneler ve 
Çilehanelerle ilgi çalışmaları olmak. 

7 COĞRAFYA FİZİKİ COĞRAFYA DOÇENT 1 

Yüksek lisans ve Doktorasını 
Jeomorfoloji Alanında yapmış, Fiziki 
Cografya Alanında Doçent unvanını 
sahip olmak. Jeomorfoloji, Tektonik ve 
İklim Değişimleri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

8 FİZİK KATIHAL FİZİĞİ PROFESÖR 1 

Doçentliğini Fizik Bilim Dalında almış 
olmak. Grafen, İnce Filmler ve bunların 
Güneş Hücresi uygulamaları ile ilgili 
bilimsel çalışmaları olmak. 

9 FİZİK 
YÜKSEK ENERJİ 

VE PLAZMA FİZİĞİ 
PROFESÖR 1 

Doçentliğini Fizik Bilim Dalında almış 
olmak. Parçacık Hızlandırıcılarında 
Demet Dinamiği ile ilgili bilimsel 
çalışmaları olmak. 

10 TARİH 
TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ 
TARİHİ 

DOÇENT 1 

Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi 
alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Şehir Tarihi ve Türk Eğitim Tarihi 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 

11 RESİM RESİM PROFESÖR 1 

Resim-İş Eğitimi Anabilim dalında 
Doktora yapmış ve Plastik Sanatlar 
Bilim dalında Doçentliğini almış olmak. 
Geleneksel Türk Sanatlarında Renk ve 
Ekslibris uygulamaları üzerine 
çalışmaları olmak. 
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

12 
ULUSLARARASI 

TİCARET VE 
LOJİSTİK 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

LOJİSTİK 
DOÇENT 1 

Pazarlama alanında Doçentliğini almış 
olmak. Lojistik Hizmet Pazarlaması, 
Dijital Pazarlama ve Çevreye Duyarlı 
Tüketim Davranışı konularında 
çalışmaları olmak. 

13 
KAMU 

YÖNETİMİ 
YÖNETİM 
BİLİMLERİ 

DOÇENT 1 

Kamu Yönetimi alanında Doçentliğini 
almış olmak. Yükseköğretim Politikaları, 
Türk İdare Tarihi, Sivil Toplum, 
Engellilik, Kamu Yönetimi Öğretimi 
uygulamaları üzerine çalışmaları olmak. 

14 İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Bölgesel Çalışmalar bilim 
alanından almış olmak. Yerel Ekonomik 
Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

15 İKTİSAT 
İKTİSAT 

POLİTİKASI 
DOÇENT 1 

Doçentliğini Makro İktisat alanında 
almış olmak. Enerji ve Finansal 
Gelişme İlişkisi üzerine çalışmaları 
bulunmak. 

16 İŞLETME 
MUHASEBE VE 

FİNANSMAN 
PROFESÖR 1 

Doçentliği Finans Bilim dalından almış 
olmak. Uluslararası Finans ve 
Davranışsal Finans konusunda 
çalışmalar yapmış olmak. 

17 MALİYE MALİYE TEORİSİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Makro İktisat alanında 
almış olmak. Enerji ve Finansal 
Gelişme İlişkisi üzerine çalışmaları 
bulunmak. 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

18 
HALKLA 

İLİŞKİLER VE 
REKLAMCILIK 

REKLAMCILIK VE 
TANITIM 

DOÇENT 1 

Pazarlama Bilim Alanında Doçent 
unvanı almış olmak. Pazarlama İletişimi 
ve Tüketici Davranışları konularında 
çalışmalar yapmış olmak. 

19 GAZETECİLİK 
GENEL 

GAZETECİLİK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktorasını Gazetecilik alanında 
yapmış olmak, Yalan Haber, Doğrulama 
Pratikleri, Dezenformasyon ve Yapay 
Zeka Haberciliği alanlarında çalışmalar 
yapmış olmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

20 
İSLAM TARİHİ 

VE SANATLARI 
SİYER-İ NEBİ VE 

İSLAM TARİHİ 
DOÇENT 1 

İslam Tarihi ve Sanatları alanında 
Doçentliğini almış olmak. Hz. 
Muhammed Döneminde Sosyal 
Hizmetler alanında çalışmalar yapmış 
olmak. 
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

21 
BEDEN EĞİTİMİ 

VE SPOR 
BEDEN EĞİTİMİ VE 

SPOR 
PROFESÖR 1 

Spor Bilimleri Temel Alanı Beden 
Eğitimi ve Spor Eğitimi bilim alanında 
Doçentliğini almış olmak. Sporcuların 
Kendi Kendine Konuşma Durumlarının 
Yaşam Doyumlarına Belirleyici Etkisi 
üzerine çalışmaları yapmış olmak. 

22 
ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ 

HAREKET VE 
ANTRENMAN 

BİLİMLERİ 
DOÇENT 1 

Spor Bilimleri Temel Alanında 
Doçentliğini almış olmak, Yapay Sinir 
Ağları ve Kan Akışı Kısıtlama 
Antrenmanı konusunda çalışmaları 
bulunmak. 

23 
ANTRENÖRLÜK 

EĞİTİMİ 

HAREKET VE 
ANTRENMAN 

BİLİMLERİ 
PROFESÖR 1 

Spor Bilimleri Bilim Alanında 
Doçentliğini almış olmak. Basketbolda 
Dar Alan Oyunları, Basketbolcularda 
Duygusal Yeme Alışkanlıkları ve Sağlık 
Arasındaki İlişkileri hakkında çalışmalar 
yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

24 
JEOLOJİ 

MÜHENDİSLİĞİ 

MADEN 
YATAKLARI VE 

JEOKİMYA 
DOÇENT 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 
alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Maden Yatakları, Çevre Jeokimyası ve 
Biyojeokimya konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

25 
JEOLOJİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
MİNEROLOJİ-
PETROGRAFİ 

DOÇENT 1 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği bilim 
alanında Doçentliğini almış olmak. Kil 
Mineralojisi ve Jeopolimer Katkılı 
Betonların Mikroyapısal analizi 
konularında çalışmış olmak. 

26 
ELEKTRİK 

ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLİĞİ 

DEVRELER VE 
SİSTEMLER 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
alanında Yüksek lisans ve Doktora 
yapmış olmak. Görüntü İşleme, Çiftli 
Görüntülerde Eşleştirme ve Derin 
Öğrenme alanlarında çalışmaları olmak. 

27 
HARİTA 

MÜHENDİSLİĞİ 
KAMU ÖLÇMELERİ DOÇENT 1 

Harita Mühendisliği bilim alanında 
Doçentliğini almış olmak. Uzlaşmacı 
Arazi Kullanımı ve Yönetimi, Kentsel 
Dönüşüm, Arazi Toplulaştırması, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve 
Mekansal Planlama alanlarında 
çalışmalar yapmış olmak. 

28 
BİLGİSAYAR 

MÜHENDİSLİĞİ 

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ 

KURAMSAL 
TEMELLERİ 

DOÇENT 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bilgisayar Kaygısı, Bilgisayar 
Öz-Yeterlik, Bilgisayar Destekli 
Ortaklaşa Öğrenme, Robotik 
Programlama ve Kodlama Öğretimi 
konularında çalışmaları bulunmak 
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29 
GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 
GIDA BİLİMİ PROFESÖR 1 

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 
alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Mikrobiyoloji, Mikrobiyel ve Fermente 
Ürünler konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

30 
GIDA 

MÜHENDİSLİĞİ 
GIDA 

TEKNOLOJİSİ 
DOÇENT 1 

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim 
alanında Doçent unvanı almış olmak. 
Meyve-Sebze Teknolojisi alanında ve 
FTIR Spektroskopisi üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

31 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI 
VE HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
Uzmanlığını almış olmak. Hipoksik 
İskemik Ensefelopatili Hastalar ve 
Covid Pediatrik Hasta Grubu ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

32 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

RUH SAĞLIĞI VE 
HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında 
Uzmanlığını almış olmak. Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezlerinde Hizmet alan 
Şizofreni hastalarıyla ilgili çalışmalar 
yapmış olmak. 

33 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

GÖĞÜS 
HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Göğüs Hastalıkları alanında 
Uzmanlığını almış olmak. Psöriazis ile 
Uyku Apne Sendromu Arasındaki 
İlişkisine dair çalışma yapmış olmak. 

34 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

DERİ VE ZÜHREVİ 
HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

35 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

ENFEKSİYON 
HASTALIKLARI VE 

KLİNİK 
MİKROBİYOLOJİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

36 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

NÖROLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

37 
DAHİLİ TIP 
BİLİMLERİ 

İÇ HASTALIKLARI 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

38 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

FİZYOLOJİ 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Uzmanlığını veya Doktorasını Fizyoloji 
alanında almış olmak. Doping 
Kullanımının Kolesterol Üzerine Etkileri 
ve Akrilamid gibi Toksik Maddelerin 
Sitokinler ve Antioksidan Sistem 
Üzerine Etkileri hakkında çalışmalar 
yapmış olmak. 
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39 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

HİSTOLOJİ VE 
EMBRİYOLOJİ 

DOÇENT 1 

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji 
alanında almış olmak. Piterjiyum 
Hücrelerinin İzolasyonu ve Valsartanın 
Piterjiyum Hücreleri Üzerine Etkileri 
hakkında çalışmaları olmak. 

40 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

TIBBİ BİYOLOJİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanında 
almış olmak. Histon Metilasyonu, Histon 
Varyantları ve Elektromanyetik alan 
üzerine çalışmaları olmak. 

41 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

TIBBİ BİYOLOJİ DOÇENT 1 
Doçentliğini Tıbbi Biyoloji alanından 
almış olmak. Pediatrik Lösemi Genetiği 
konusunda çalışmalar yapmış olmak. 

42 
TEMEL TIP 
BİLİMLERİ 

TIBBİ BİYOKİMYA 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tıbbi Biyokimya Uzmanı olmak ve 
Diyabetik Nefropatisi olan hastalarda 
Homosistein Tiyolaktonaz Enzim 
Aktivitesi üzerine çalışma yapmış 
olmak. 

43 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
ÜROLOJİ DOÇENT 1 

Üroloji alanında Doçentliğini almış 
olmak. Ejakülasyon Bozuklukları ve 
Tiroid Hastalıkları konusunda Meta-
Analiz Düzeyinde çalışma yapmış 
olmak. 

44 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
ÇOCUK 

CERRAHİSİ 
DOÇENT 1 İlgili Alanda Doçentliğini almak. 

45 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

KULAK, BURUN VE 
BOĞAZ 

HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

46 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
GENEL CERRAHİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

47 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 

KADIN 
HASTALIKLARI VE 

DOĞUM 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında 
Uzmanlığını almış olmak. Obstrüktif 
Uyku Apne Sendromunun Gebelik 
Komplikasyonları üzerine çalışmaları 
olmak. 

48 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
GÖZ 

HASTALIKLARI 
PROFESÖR 1 

Göz Hastalıkları alanında Doçentliğini 
almış olmak, Oftalmik Anestezi 
alanında çalışmaları olmak 

49 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
GÖZ 

HASTALIKLARI 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 

50 
CERRAHİ TIP 

BİLİMLERİ 
GÖĞÜS 

CERRAHİSİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 İlgili Alanda Uzmanlığını almak. 
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TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ 

51 
TARIMSAL 
GENETİK 

MÜHENDİSLİĞİ 

TARIMSAL 
BİYOİNFORMATİK 

PROFESÖR 1 

Tarımsal Biyoteknoloji Bilim Alanında 
Doçent unvanı almış olmak. Bitki 
Genom, Kromozom ve Biyoinformatik 
konularında çalışmalar yapmış olmak. 

NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

52 
TIBBİ 

HİZMETLER VE 
TEKNİKLER 

TIBBİ 
DÖKÜMANTASYON 
VE SEKRETERLİK 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında 
Doktora yapmış olmak. Sağlık 
Sektöründe Süreç İyileştirme, Kısıtlar 
Teorisi, Simülasyon ve Çok Kriterli 
Karar Verme Teknikleri üzerine 
çalışmaları bulunmak. 

53 
TIBBİ 

HİZMETLER VE 
TEKNİKLER 

İLK VE ACİL 
YARDIM 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Doktorasını Halk Sağlığı Anabilim 
dalında yapmış olup, Organ Bağışı, 
Akılcı İlaç Kullanımı, İntihar ve Ötenazi 
konularında çalışmaları olmak 

54 
TIBBİ 

HİZMETLER VE 
TEKNİKLER 

TIBBİ 
DÖKÜMANTASYON 
VE SEKRETERLİK 

DOÇENT 1 
Bulanık (Fuzzy) Regresyon 
Yaklaşımlarının Sağlık alanında 
uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak. 

ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

55 
SAĞLIK 

YÖNETİMİ 
SAĞLIK YÖNETİMİ DOÇENT 1 

Doçentliğini Yönetim ve Strateji 
alanından almış olmak. Hasta Güvenliği 
Kültürü, İş Stresi, Ölçek Geçerlik ve 
Güvenirliğini Test Etme konularında 
çalışmaları olmak. 

56 HEMŞİRELİK 
HEMŞİRELİK 

YÖNETİMİ 

DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Tıp Fakültesi Anatomi alanında Doktora 
yapmış olmak. Hemşirelikte Anatomi 
Eğitimi ile ilgili çalışmaları yapmış 
olmak. 

57 
SOSYAL 
HİZMET 

SOSYAL HİZMET 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Kümelenme, İstihdam, Girişimcilik, 
Güvenceli Esneklik ve Yapay Zeka 
alanlarında çalışmalar yapmış olmak. 

58 
SOSYAL 
HİZMET 

SOSYAL HİZMET 
DOKTOR 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
1 

Lisans ve Lisansüstü eğitimini Sosyal 
Hizmet alanında yapmış olmak. 
Türkiye’de Aile Mahkemesi ve Aile İçi 
Şiddet ve Boşanma Davalarının 
konusunda çalışmalar yapmak. 

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU 

59 

MOTORLU 
ARAÇLAR VE 
ULAŞTIRMA 

TEKNOLOJİLERİ 

RAYLI SİSTEMLER 
ELEKTRİK VE 
ELEKTRONİK 

DOÇENT 1 
Leptonik Foton ve Yapay Zeka üzerine 
çalışmalar yapmış olmak. 

Duyurulur. 14263/1-1 
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Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ 
KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
Nitelik 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Yazılım 

Geliştirme 

Bölümü 

Profesör 1 

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında doktora yapmış ve doçentliğini 

almış olmak. 

Aynı alanda lisansüstü ve lisans 

derslerini İngilizce vermiş olmak. 

Animasyon yazılımı konularında yüksek 

lisans ve doktora tezi yürütmüş olmak. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ: 
İlan Tarihi : 18.11.2022 
Son Başvuru Tarihi : 02.12.2022 
Profesör kadrosu için, başvuracak adayların, 
*2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim 

dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini, 
*Fotoğraflı özgeçmişlerini, 
*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini, 
*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, 
*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da 

ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) 
*Erkek adayların askerlik durum belgelerini, 
*Bilimsel yayınlarını, 
*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 
*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 
6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 5 Adet CD/USB veya 6 adet CD/USB 

olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan 

başvurular kabul edilmeyecektir. 
(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması 

gerekmektedir. ) 
BAŞVURU ADRESİ: 
Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü 
26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad. 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Tel: 0216 578 00 00 
İlan olunur. 14239/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

ANA STATÜ
–– Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ
–– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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