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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:
TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİNİN ÇEVRESEL 

YÖNETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu

ve ilgili mevzuatı kapsamında iç sular hariç olmak üzere Ülkemiz kıyı alanlarında faaliyet gös-
teren tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya bakım onarım faaliyeti sonucu
ortaya çıkan ve deniz kirliliğine ve deniz tabanında birikim oluşturarak uzun sürede ekosistem
tahribatına sebebiyet veren kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir. 

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin yürütmekte olduğu proseslerin çevresel açı-

dan iyileştirilmesi, temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, proseslerin deniz çevresine
olan etkilerinin izlenmesi, balast sedimanı alım tesislerinin kurulması ve yapılması gereken
raporlamaları kapsar.

b) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliğinin 5 inci maddesi kapsamı dışında kalan tesisleri kapsamaz. 

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun

9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (h) bentleri, 11 inci ve 12 nci maddeleri, 20 nci
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ı) bentleri ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, 
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b) Balast suyu: Geminin eğimi, meyilli, su çekimi, dengesi veya geriliminin kontrolü
amacıyla askıdaki maddelerle birlikte gemiye alınan suyu,

c) Bertaraf: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde tanımlanan işlemi,

ç) Çekek yeri: Tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarına bakım-
onarım, tadilat ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa hizmeti veren tesisi,

d) Çevre lisansı: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen lisansı, 
e) Deniz izleme raporu: Tesislerin faaliyette bulunduğu deniz alanında yapılacak olan

ölçüm, analiz ve tespitlere ilişkin sonuçları içeren raporu,
f) Faaliyet raporu: Sediman alım tesislerinin, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak

işletildiğini gösteren raporu, 
g) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka

aletle seyredebilen her tekneyi, 
ğ) İdare: Tesis izleme raporu için Bakanlık, deniz izleme raporu için il müdürlüğünü,
h) İl müdürlüğü: Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüklerini,  
ı) Mevcut tesis: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş veya çev-

resel etki değerlendirmesi mevzuatına göre kurulması uygun bulunan tesisleri,   
i) Sediman: Bir gemideki balast suyunun dibine çöken malzemeyi,
j) Sediman alım tesisi: Balast tankı onarımı ve temizliği yapılan tesislerde gemi balast

sularından kaynaklanan sedimanların alınması ve geçici depolanması amacıyla kurulmuş
tesisleri, 

k) Sözleşme: 2004 Gemi Balast Suları ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetim Hak-
kında Uluslararası Sözleşmeyi, 

l) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net
tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı ya da tehlikeli
madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesine neden olacak yapısal değişikliği,

m) Tekne imal yeri: Ahşap yat imalatında boy sınırlaması olmaksızın tam boyu yetmiş
beş metreye kadar kara ve denizdeki fiziksel şartların uygun bulunması halinde yüz yirmi beş
metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden
biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan tesisi,

n) Tersane: Her cins ve boyutlarda gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve ta-
dilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan tesisi,

o) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri tanımlarından en az birine uyan işlet-
meyi,

ö) Tesis izleme raporu: Tesiste yürütülen faaliyetler, hammadde ve atık akış sistemati-
ğini detaylı olarak açıklayan ve izleme sonuçlarını içeren raporu,

p) Yüzey hazırlama: Tesiste imal edilen ve/veya bakım onarım için gelen sac, ahşap,
kompozit ve benzeri gemilerin hava ve su ile temasında korozyona uğramaması ya da koroz-
yona uğrayan yüzeyde gemi yapı elemanlarının dayanıklılığını artırmak ve yüzeylerini korumak
için uygulanan işlemlerin tümünü (kesme, taşlama, kazıma, yıkama, kurutma, macunlama, ras-
palama,  boyama/vernikleme ve benzeri),

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Genel esaslar
MADDE 5- (1) Tesislerden kaynaklı çevreye olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek

ve/veya ortadan kaldırmak amacıyla gerekli altyapıyı inşa etmek, tedbir ve önlemleri belirle-
mek, prosedürleri oluşturmak ve bunları uygulamak zorunludur.

(2) Deniz yüzeyi üzerinde kontrolsüz ve uygun önlem alınmaksızın raspalama, boyama,
bakım-onarım amaçlı kesim, zımpara ve montaj işlemlerinin yapılması yasaktır. 
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(3) Tesislerde gerçekleştirilen faaliyetlerde ulusal ve uluslararası sözleşmeler ile yasak-
lanmış olan malzemelerin kullanımı yasaktır.

(4) Bakım/onarım amacıyla tesise gelen gemilerde; bakım onarıma esas alandaki
26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan tüm atıkların ilgili mevzuata uygun olarak
alındığının tespiti yapılmadan işleme başlanması yasaktır.  

(5) Faaliyet alanında oluşan tüm atık suların sahada toplanması esas olup, arıtılmadan
deşarj edilmesi yasaktır.  

(6) Tesislerde Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliğine uygun şekilde atık önleme ve azaltımı için ge-
rekli tedbirler alınır. 

(7) Tesislerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Prosesler ve Temiz Üretim Teknikleri

Prosesler ve temiz üretim teknikleri
MADDE 6- (1) Tesislerde aşağıda belirtilen temiz üretim teknikleri uygulanır: 
a) Yüzey hazırlama, raspalama ve boyama prosesleri tamamen kapalı ve geçirimsiz

alanda yapılır. İşlemler sırasında oluşan emisyonlar toplanarak bir baca vasıtasıyla ilgili mev-
zuatına uygun şekilde atmosfere verilir. Bacalarda; toplam organik karbon (TOK) değeri (kar-
bon cinsinden) 100 mg/Nm3 değerini, toz emisyonu konsantrasyonu 150 mg/Nm3 sınır değerini
aşamaz. 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava kalitesine ilişkin
olarak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulur. 

b) Yüzey hazırlama ve boyama işlemlerinin tamamen kapalı bir alanda gerçekleştiril-
mesi mümkün değilse iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aksatmayacak ölçüde işlem yapılan
bölümün etrafı ve üstünde kirleticilerin dışarı çıkmasını önleyecek şekilde branda ile çevre-
lenmiş alan oluşturulur ve işlemler burada gerçekleştirilir.  

c) Raspalama, yüzey hazırlama ve boyama işlemleri sırasında aşağıdakilerden en az bi-
rinin uygulanması zorunludur:

1) İşlem tamamen kapalı bir alanda yapılır. 
2) İşlem yapılan bölüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aksatmayacak şekilde branda

vb. malzemeler ile çevrelenerek kirleticilerin dışarı çıkması önlenir. 
3) Islak raspa yapılır.
4) İşlem yapılan alanda toz toplama sistemi kurulur.
5) Tozumanın deniz çevresine olumsuz etki etmesini önlemek üzere TS 13883 Toz Bastır-

ma Sistemleri-Mekanik Özellikleri Standardına uygun olarak toz bastırma sistemleri kullanılır. 
ç) Raspalama yapımı sırasında oluşan katı, sıvı ve toz atıkların sızdırmaz zemin dışına

ve deniz ortamına ulaşması önlenir. Zemin düzenli olarak temizlenir. 
d) Su üzerinde bulunan geminin dış/iç mahallerinde ve/veya çevre kontrolünü etkileyen

hava koşullarında atıkların denize ulaşmasını engelleyici önlemler alınmaksızın raspalama,
mekanik kazıma, zımparalama ve boyama işlemlerinin yapılması yasaktır.

e) Boya atıklarının, kalıntılarının, kullanılmış zımparaların, bezlerin, çamurun, atık yağ-
ların, yüzey temizliğinden kaynaklanan atıkların (denizel organizma, pas ve benzeri) ve diğer
atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle toplanması, uygun ekipman-
larda biriktirilmesi ve (ı) bendi kapsamında yönetimi sağlanır.

f) Kuru/Yüzer havuzlarda geminin havuzlanmasından havuz temizliğinin yapılıp tekrar
daldırılması aşamasına kadar gerçekleştirilecek işlemler için bir kayıt sistemi (havuzlama iş-
lemleri takip sistemi)  oluşturulur. Bu kayıt sisteminde havuzlanacak geminin kimlik bilgisi,
yapılacak işlemler ile kullanılacak malzeme bilgisi (kimyasallar), inşa, tadilat ve bakım-onarım
başlangıç ve bitiş saati, daldırma öncesi yapılan temizlik çalışmalarının başlangıç ve bitiş saati
ile görüntüleri yer alır. Kayıtlar 10 yıl süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde Ba-
kanlık, il müdürlüğü ve/veya yetki devri yapılan kurum/kuruluşlara verilmek zorundadır. 
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g) Kuru/yüzer havuzlar ve tesis alanlarının drenaj sistemleri proses ve yağmur suları
ayrı toplanacak şekilde oluşturulur. Tesis sahasında yüzey yıkanması ile oluşan atıksular ve
yağmur sularının denize ulaşmasını önlemek üzere ara ve ana drenaj kanalları oluşturulur. Dre-
naj kanallarının temiz olması ve bu kanallar vasıtasıyla toplanan suların yağ tutucu ve partikül
tutucu filtrelerden geçirilmeden denize ulaşması engellenir.

ğ) Gemi bulunduran kuru/yüzer havuzlarda her nevi atığın denize akışını önleyecek
toplama hazneleri oluşturulur.

h) Gemilerin ürettiği atıklar ve yük artıklarının yönetimi Gemilerden Atık Alınması ve
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre yapılır. 

ı) Faaliyetler sırasında oluşan atıklar,  çevre ve insan sağlığı için risk taşımayacak şe-
kilde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak il müdürlüğünden izin alınarak geçici depolanır,
etiketlenir, Atık Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun taşınarak, güvenli
ve çevreye uyumlu şekilde atıkların geri kazanım/bertarafı için çevre lisansı almış atık işleme
tesislerine veya alternatif hammadde kullanım onayı alan tesislere gönderilir.

i) Geçici atık depolama alanları Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında belirlenir ve
yönetilir.

j) Tesislerde Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uyulur. 
k) Gemilerde kullanılan soğutma sularının aşındırıcılar, boya ve diğer kirleticiler ile te-

ması kesilir. 
l) Faaliyetleri sırasında oluşabilecek deniz kirliliklerine hazırlıklı olmak ve müdahale

amacıyla, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve il-
gili mevzuatı ile getirilen yükümlülüklere uyulur. 

m) 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik hükümleri ile getirilen
bildirim yükümlülüğü kapsamında Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine bildirimde bulunulur. 

n) Tesislerin faaliyetleri esnasında tüketilen enerjinin (elektrik, yakıt, su tüketimi)
1/1/2030 tarihine kadar  % 20 oranında azaltılması hedeflenir.

o) Yenilenebilir enerji kaynakları (I-REC sertifikasyonu) tercih edilir, idari bina ve ben-
zeri lokasyonlara güneş panelleri kurulur.

ö) Tesis genelinde kullanılan kaynak ve benzeri makinelerin optimizasyonu sağlanır.
Elektrik ve su tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar yapılır. 

p) Karbon salımını azaltmak üzere tesiste kullanılan römorkör ve benzeri deniz araçla-
rının tamamının bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde elektrikli
olması sağlanır. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen temiz üretim tekniklerine ilişkin iş termin planı bu Yönet-
meliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde İdareye sunulur.    

(3) İkinci fıkrada belirtilen iş termin planına ilişkin gerçekleşmeler için yılda bir kez
30 Haziran tarihine kadar Bakanlığa yazılı bildirim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gemilerden Balast Suyu Sedimanı Alınması

Tesis işleticilerinin yükümlülükleri 
MADDE 7- (1) 400 GT’dan büyük gemilere hizmet veren tesis işleticileri; tesislerine

bakım-onarım amacıyla gelen gemilerde balast sularından kaynaklanan sedimanların alınma-
sına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip sediman alım tesislerini münfe-
riden veya müştereken kurmak, geçici faaliyet belgesi ve çevre lisansı almak zorundadırlar.
Sediman alım tesislerinin gemilerin gereksiz gecikmesine neden olmayacak şekilde işletilmesi
ve bu sedimanların çevreye, insan sağlığına, mallara ve kaynaklara zarar vermeyecek veya
bozmayacak şekilde emniyetli olarak alınması ve bertaraf edilmesi esastır. 
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(2) Sorumluluk, 400 GT’dan büyük gemilere hizmet veren tesis işleticilerinde olmak
kaydıyla sediman alım tesisleri üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilir. 

(3) 400 GT’dan büyük gemilere hizmet veren tesis işleticileri ayrıca; 
a) Sahip oldukları sediman alım tesislerinde toplanan sedimanları 2872 sayılı Kanun

ve ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf etmek veya ettirmekle, 
b) 400 GT’dan büyük gemilere hizmet veren tesis işleticileri gelen gemilerden kaynak-

lanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan sedimanları gemilerin talebi üzerine gemilerin gecikme-
sine yol açmaksızın almakla, 

c) Sediman alım tesisinde ve sediman yönetim planında yapılacak değişiklikler için
Bakanlıktan onay almakla, 

ç) Bu Yönetmelikte ve sediman yönetim planında tanımlananların dışında sediman alma
talepleri için Bakanlıktan izin almakla, 

d) Ek-1’de verilen formata göre, hazırlanacak sediman alım tesisi proje raporunu Ba-
kanlığa sunarak sediman alım tesisi onay belgesi almakla, 

e) Sediman yönetim planını her beş yılda bir Bakanlığa sunmakla, 
f) Ek-3’te belirtilen formata göre her yılın birinci ayında Bakanlığa faaliyet raporu sun-

makla, 
yükümlüdürler. 
(4) Aynı bölgede bulunan bu Yönetmelik kapsamına giren tesisler müştereken sediman

alım tesisi kurup işletebilirler.
(5) Sediman alım tesisi onay belgesi alan tesisler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine

göre Bakanlığa başvuru yapar. Geçici faaliyet izni almış tesisler, Bakanlık tarafından belirle-
necek formata göre hazırlanacak faaliyet raporu ile birlikte çevre izin ve lisans belgesi almak
üzere Bakanlığa başvurmak zorundadır.

(6) Sediman alım tesisi proje raporunun Bakanlıkça uygun bulunması durumunda, se-
diman alım tesisi rapora uygun olarak faaliyet vermeye hazır hâle getirilir. Sediman alım
tesisleri Bakanlık ve/veya il müdürlüğü yetkililerince mahallinde incelenerek rapora uygun
kurulup kurulmadığı tespit edilir.

Gemilerin yükümlülükleri 
MADDE 8- (1) Türkiye'de balast tankı temizlemesi veya onarımı yaptırmak isteyen

400 GT’dan büyük gemi işletmecileri gemi balast sularından kaynaklanan sedimanları bu Yö-
netmelik kapsamında lisans almış tesislere verirler.

Sediman alım tesisleri yeterlik kriterleri 
MADDE 9- (1) Sediman alım tesisleri aşağıdaki yeterlik kriterlerine sahip olmak zo-

rundadır: 
a) Sediman alım tesisleri kullanıma uygun, erişilir ve bu tesisleri kullanan tüm gemilerin

ihtiyaçlarına yeter ve Bakanlıkça uygun görülecek kapasitede olmak zorundadır. 
b) Sediman alım tesisleri gemiler için zaman kaybı oluşturmayacak ve bu tesislerin nor-

mal işlerini aksatmayacak şekilde çalıştırılmak zorundadır. 
c) Sediman alım tesisleri gemiden sedimanları alabilecek ekipmanlara sahip olmak zo-

rundadır. 
ç) Sediman alım tesislerinin kapasiteleri gemi tesisten çıkmadan önce sediman alım iş-

lemlerini tamamlayacak yeterlikte olmak zorundadır. 
Personel eğitim gereklilikleri 
MADDE 10- (1) Sediman alımı sürecinde görevli olan personelin, Bakanlıkça usul ve

esasları belirlenecek eğitimi almalarını sağlamak ve yalnızca eğitim almış personeli bu Yönet-
melik uyarınca gerçekleştirilen iş/işlemlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

Sediman alım tesisleri için çevre lisansı işlemleri 
MADDE 11- (1) Sediman alım tesisi kuran ve işleten tesisler, Çevre İzin ve Lisans Yö-

netmeliğinin Ek-2’sinin 8.3.5 numaralı satırı kapsamında gemilerin ürettiği atıklar ile yük ar-
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tıklarının toplandığı atık kabul tesisler olarak çevre izin ve lisansı almak zorundadır. Yüküm-
lülüklerini yerine getirmeyen sediman alım tesisleri için çevre lisans belgesinin iptali işlemleri;
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Sedimanların taşınması 
MADDE 12- (1) Gemi balast sularından kaynaklanan sedimanların lisanslı sediman

alım tesislerinden bertaraf tesislerine taşınmasında Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri uy-
gulanır. 

Sedimanların transferi ve bertaraf işlemleri 
MADDE 13- (1) Sedimanlar, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-IV’ündeki atık listesi

tablosunda (16) kodlu “Listede Başka Bir Şekilde Belirtilmemiş Atıklar” ana başlığında (16 07)
kodlu “Nakliye Tankı, Depolama Tankı ve Varil Temizleme İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar
(05 ve 13 hariç)” alt başlığı altında (16 07 09*) kodlu “Diğer tehlikeli maddeler içeren atıklar”
olarak M kodlu (Muhtemel Tehlikeli Atık) şekilde yer almaktadır. Sedimanların sediman alım
tesislerinde geçici depolanmalarını müteakip transferi ve bertarafına ilişkin usul ve esaslarda,
bu atık kodları ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Sedimanların geçici depolanması sediman alım tesislerinde sağlanır. Sedimanların
bertarafı öncesinde tesislerde veya bertaraf tesislerinde işleticiler ön işlem uygulayarak bertaraf
edilecek sedimanların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltabilir ve atık yönetimini ko-
laylaştırabilirler. Bu maksatla; sedimanlara susuzlaştırma, katılaştırma/stabilizasyon, kurutma
gibi bazı fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemler uygulanabilir. Bu işlemler sonucunda
ortaya çıkan atıksu bertaraf tesislerinde bertaraf edilecektir. 

(3) Büyükşehir belediyesi sediman alım hizmeti veriyor ise; yetki alanında bulunan
tesisler büyükşehir belediyesi ile sediman alım sözleşmesi yapmaları halinde sediman alım
tesisi kurmaktan muaftır.

(4) Sedimanlar için yakma, düzenli depolama (atık koduna uygun faydalı kullanım)
gibi bertaraf yöntemleri uygulanabilir. 

(5) Sedimanlarla ilgili tüm taşıma işlemleri lisanslı taşıma araçları ile yapılır. 
(6) Sediman temizliği ve bertarafında çalışanların emniyeti ve çevre üzerinde oluşabi-

lecek risklerin azaltılması için gereken tedbirler sediman alım tesisi işleticileri veya bertaraf
tesisi işleticileri tarafından alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme ve Raporlama 

İzleme
MADDE 14- (1) Tesis; izleme çalışmaları için gerekli teknik altyapıyı kurmakla, ölçüm

ve analizleri yaptırmakla, bu analiz sonuçlarını raporlamakla ve gerekli kayıtları tutmakla yü-
kümlüdür. 

(2) Tesisin deniz çevresine olan etkilerinin detaylı olarak belirlenmesi ve zamana bağlı
değişiminin izlenmesi amacıyla su kolonunda, deniz sedimanında ve biyotada Ek-4’te belirtilen
parametreler dâhilinde yıllık izleme çalışmaları yapılarak ilgili il müdürlüğüne sunulur.  

(3) Deniz ortamına yönelik izleme çalışmaları, değerlendirilmek üzere çevre izni yeni-
leme sürecinde ve sonraki üçüncü yılda olmak üzere Bakanlığa sunulur.

(4) Deniz izleme çalışmaları, tesislerin bölgelerinde müşterek yapılacak bir çalışma ile
belirlenebilir. Ancak müşterek izlemeler için İdarenin onayı alınır. 

(5) İzleme çalışmalarında numune alım nokta sayısı, yeri, izleme dönemi, derinliği ve
analizi yapılacak parametrelerde; deniz alanının yapısı ve çevresel hassasiyeti dikkate alınarak
Bakanlıkça değişiklik yapılabilir.  

Numune alınması 
MADDE 15- (1) Numuneler tesisin etki alanı içerisinde en az 5 nokta ve dışında 2 nok-

tada izleme yapılacak şekilde olmalıdır. Deniz suyunda izlenecek parametreler mevsimsel ola-
rak izlenirken, makro-bentoz örneklemeleri üç yılda bir, deniz sedimanı ve biyota örneklemeleri
yılda bir kez yapılmalıdır.
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(2) Su kolonu boyunca derinliği 20 metrenin üzerinde olan istasyonlarda en az 3 derin-
likte (yüzey-ara-dip) örnekleme yapılmalıdır. Dip örneklemesi ise tabanın 1-2 metre üzerindeki
derinlikte yapılmalıdır. Derinliği 20 metreden az olan istasyonlarda örneklemenin yüzey ve
dip derinlikten yapılması yeterlidir. 

(3) Deniz sedimanından, biyotadan numune alma ile makro bentoz örneklemeleri ile
ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan Deniz İzleme Kılavuzu esaslarına ve ilgili standart hü-
kümlerine uyulur. Numune alma noktalarının koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki
toplam su derinliği kaydedilir.

(4) Deniz ortamından numune alma; numunenin alındığı tarih, saat, meteorolojik şartlar
(yağış, hava sıcaklığı, rüzgâr hızı ve yönü ile akıntı yönü) ve su sıcaklığı belirtilerek yapılır.
Numune alma noktalarının koordinatları, numunenin alındığı yer, numune kodu, noktanın de-
rinliği, o noktadaki toplam su derinliği ve kıyıdan uzaklık kaydedilir.

(5) Deniz suyu, deniz sedimanı ve biyota numune alma ve analiz çalışmaları, Bakan-
lıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarca, yetkilendirilmiş laboratuvarların bulunmaması duru-
munda akredite laboratuvarlarca yapılır.

(6) Numune alma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak Bakanlıkça yayımlanan
Deniz İzleme Kılavuzu esaslarına ve/veya ulusal/uluslararası kabul görmüş standartlarda be-
lirtilen hususlara uyulur.

(7) Takip eden yıllarda yapılacak olan numune alımları aynı koordinatlardan yapılır. 
(8) Faaliyet sahibi tarafından, numune alma tarihleri, il müdürlüğüne en az 10 gün ön-

cesinden bildirilir.
(9) İdare gerekli gördüğü durumlarda, tesislerin bulunduğu alandan kontrol amaçlı nu-

muneler aldırabilir, analizleri yaptırılabilir ve akademik kurum ve kuruluşlara rapor hazırlata-
bilir.

Tesis izleme raporu
MADDE 16- (1) Her bir tesis yürütmekte olduğu faaliyetler, kullanılan malzeme ve

ekipmanlar, çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak üzere alınan önlemler, tesiste uygulanan
temiz üretim teknikleri ile oluşan atıklar ve bu atıkların yönetimine dair bilgileri içeren tesis
izleme raporunu faaliyete geçtikten sonraki bir yıl içerisinde, çevre izni yenileme sürecinde ve
sonraki üçüncü yılda olmak üzere yazılı ve elektronik ortamda Bakanlığa sunar. 

(2) Tesis izleme raporu Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanır.    
(3) Tesis izleme raporu 1/11/2022 ve 32000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş çevre yönetim birimi
veya çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

(4) Faaliyet gösterilen alanın mevcut durumunu referans veri olarak değerlendirmek
üzere izleme başlığı altında tanımlanan ölçümler gerçekleştirilerek rapora ilave edilir. 

(5) Rapor sunuluncaya kadar geçen süre içerisinde yapılan deniz izleme çalışmalarında
elde edilen sonuçlar, yıllar içerisindeki kalite değişimlerinin gözlenmesi amacıyla parametre
bazında karşılaştırmalı olarak raporda yer alır.  

(6) Raporda 6 ncı maddede tanımlanan temiz üretim tekniklerinin uygulanmasına dair
iş termin planı da yer alır.  

(7) Raporların değerlendirilmesi aşamasında İdarece tesiste yerinde gerekli incelemeler
yapılabilir. 

Deniz izleme raporu
MADDE 17- (1) Tesislerce yaptırılan ölçüm, analiz ve tespitlere ilişkin sonuçları içeren

deniz izleme raporu izleme çalışmasının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlanarak
il müdürlüğüne yazılı ve elektronik ortamda sunulur. 

(2) Deniz izleme raporu Ek-6’da yer alan formata uygun olarak hazırlanır. 

7 Aralık 2022 – Sayı : 32036                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



(3) Deniz izleme raporu Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında
yetkilendirilmiş çevre yönetim birimi veya çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

(4) İzleme çalışmalarında geçmiş yıllarda elde edilen sonuçlar, yıllar içerisindeki kalite
değişimlerinin gözlenmesi amacıyla parametre bazında karşılaştırmalı olarak deniz izleme ra-
porunda yer alır. 

(5) Tesisin bulunduğu deniz alanının bentik ve yüzeysel ortam görüntüleri ile numune
görselleri İdareye sunulacak olan deniz izleme raporunda yer alır.   

(6) Bakanlık tarafından geçmiş yıllardaki veriler de dikkate alınarak deniz çevresinde
meydana gelebilecek değişimler ile biyolojik çeşitlilik tahribatının olup olmadığının tespit edil-
mesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla tesisten, akademik kurum ve kuruluşlara rapor
hazırlatılması istenebilir.  

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler   

Denetim ve yaptırım 
MADDE 18- (1) Tesisler Bakanlığın görev alanına giren hususlar bakımından 2872

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre İdare ve yetki devri yapılan kurumlarca
denetlenir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 2872 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

(2) Millî Savunma Bakanlığının kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda bu Yönet-
melik çerçevesindeki çevre denetimleri ile sonuçlarına ait işlemler, 24/7/2009 tarihli ve 27298
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği hü-
kümleri kapsamında yürütülür.

(3) 2872 sayılı Kanun ve  ilgili diğer mevzuat uyarınca İdarece yapılacak denetimle il-
gili olarak tesisler ölçüm ve analiz giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

(4) Sediman alım tesislerini, bu Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesi açısından
denetleme yetkisi ve yükümlülüğü Bakanlık ve il müdürlüklerine aittir. 

Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara ait tesisler
MADDE 19- (1) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlara

ait tesislerde bu Yönetmeliğin uygulanmasına dair usul ve esaslar Bakanlık ve Millî Savunma
Bakanlığınca belirlenir.

Düzenleme yetkisi
MADDE 20- (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzen-

leyici işlem yapabilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan te-

sisler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tesis izleme raporlarını
İdareye sunmakla yükümlüdürler.

(2) Mevcut tesisler için üçüncü ve dördüncü bölüm hükümleri, 1/1/2025 tarihine kadar
uygulanmaz.

(3) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-2’sinin 8.3.5 numaralı satırı kapsamında
gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesislerinden çevre izin ve
lisans belgesi bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir defaya mahsus
olmak üzere belge yenilemesi gerekmeksizin il müdürlüğü uygunluk yazısı ile  balast sedima-
nına ilişkin atık kodu eklemek amacıyla e-izin sistemi üzerinden başvurabilirler.

Yürürlük
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği

Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende

Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gel-

mek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Veri paylaşımı 

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre

yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat

karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tü-

ketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar,

satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla

yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının

usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri

Odasından:

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA 

VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları

Tescil Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“e) LİHKAB Yönetmeliği: 25/9/2021 tarihli ve  31609 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliği,”

“h) OBS: Oda Bilgi Sistemini,” 

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6-  (1) LİHKAB yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere

LİHKAB’ın tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tescil edilmesinde;

1) Başvuru formu.

2) Lisans belgesi örneği.
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3) Yemin tutanağının örneği.

4) İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi.

5) Tescil işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair bel-

ge.

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

7) Tescil ücreti (İlk açılış).

b) Tescilin yenilenmesinde;

1) LİHKAB tescilinde değişiklik olmadığına dair taahhütname.

2) Yıllık onay ücreti.

3) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna

dair belge.

(2) Tescil işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Belgenin suret veya fotokopisi

Oda Birimlerince onaylanır. Yenileme işlemleri OBS üzerinden de yapılabilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 9- (1) Lisanslı HKM ile iş sahibi arasında LİHKAB Yönetmeliğinin 34 üncü

maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme doldurularak iş sahibiyle karşılıklı imzalanır. Sözleş-

menin aslı LİHKAB’da arşivlenir. EK-1 Form’da tanımlanan iş listesi doldurularak aylık olarak

ve izleyen ayın ilk haftasında sorumlu Oda birimlerine verilir veya OBS’ye yüklenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.  

“Buna ilişkin idari yaptırım ve cezalar ilgili kurumların sorumluluğundadır.” 

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, LİHKAB

Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinde düzenlenen Tip Sözleşme kullanılıp, kullanılmadığına ve

tip sözleşmede belirtilen hizmet bedelinin ücret tarifesine uygunluğuna” ibaresi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“15/6/2013” ibaresi “25/9/2021” şeklinde ve “28678” ibaresi “31609” şeklinde değiştirilmiş-

tir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, mesleki faaliyet

denetimini yaptırmayan, EK-1 Form iş listesini her ay düzenli olarak ilgili Oda Birimlerine

teslim etmeyen ya da OBS’ye dijital ortamda yüklemeyen, tescile esas koşullarda meydana

gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO’ya bildirmeyen veya HKMO ile ilgili yükümlü-

lüklerini yerine getirmeyen LİHKAB’lar savunmaları alındıktan sonra gerektiği hâllerde

HKMO Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna sevk edilir.” 

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ha-

rita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden:
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “kamu
kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden talep halinde ve tavsiye niteliğinde” ibaresi “talep
edilmesi halinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Odalar tarafından” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “mimar ve mühendisleri”
ibaresi “mimar, mühendis ve şehir plancılarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, 
Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı meslek Odasını,
Bilirkişi: Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşü talep

edilen TMMOB’ne bağlı Odalara üye mimar, mühendis ve şehir plancılarını,
Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri: Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapıl-

masına yönelik olarak Odalar tarafından uzmanlık alanlarında ve bilirkişilik konularında dü-
zenlenen eğitim ve etkinlikleri,

Meslek İçi Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri: Odalar tarafından meslek içi bilirkişilik
eğitimlerini tamamlayarak katılım belgesi veya sertifika almaya hak kazanan üyeler için üç
yıllık periyotlarda düzenlenen yenileme eğitimlerini,

Bilirkişi Eğitim Belgesi: Bilirkişilik konularında kayıtlı olunan Odalar tarafından dü-
zenlenen eğitimleri tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

Bilirkişi Yenileme Eğitimi Belgesi: Kayıtlı olunan Odalar tarafından düzenlenen yeni-
leme eğitimlerini tamamlayanlara verilen katılım belgesi veya sertifikayı,

ifade eder.” 
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilirki-

şilerin;” ibaresinden önce gelmek üzere “Oda Bilirkişilik listelerinde yer alacak” ibaresi ek-
lenmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “En az üç” ibaresi “Bilirkişilik
yapmak istenilen alanda belgelendirilmiş en az beş” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Disiplin”
ibaresi “Meslekten men” şeklinde, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşa-
ğıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“g) Odalarca düzenlenen Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak,
Bilirkişi Eğitim Belgesi almış,”

“ğ) Aidat borcu bulunmuyor,” 
“Birinci fıkranın (d) bendinde yer alan şartlardan oda üyeliği geçmişine sahip olma

şartı 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite öğretim eleman-
ları ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi mühendis, mimar ve
şehir plancıları için aranmaz.

Odalar, her yıl Aralık ayında bu maddede yer alan koşulları taşıyan bilirkişilerin listesini
gelecek yılın Oda Bilirkişilik görevlendirmelerinde kullanmak üzere hazırlar.”
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MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir. 

“Bilirkişilik görevlendirmeleri

Madde 8- Bilirkişilik görevlendirmeleri Oda Bilirkişi listelerinde yer alan bilirkişiler

arasından uzmanlık alanları dikkate alınarak ve sıra gözetilerek yapılır.

Oda Yönetim Kurulları, Bilirkişilik hizmeti istenen konuda Bilirkişi listelerinde uzman

bilirkişi bulunmaması durumunda liste dışı görevlendirme yapabilir.” 

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde

eklenmiştir.

“Oda Bilirkişilik listelerinden çıkarılma

Madde 8/A- Bilirkişiler; Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya listeye dahil

edildiği tarihte gerekli şartların sağlanamadığının sonradan tespit edilmesi durumlarında liste-

den çıkarılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Meslek İçi Bilirkişilik Eği-

timleri, Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri ve Eğitim Belgeleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“Bilirkişi eğitim belgesi, yenileme eğitimi belgesi, meslek içi bilirkişilik eğitimleri ve

yenileme eğitimleri ile ilgili ilkeler

Madde 9- Bilirkişilik hizmetinin daha etkin ve verimli yapılmasına yönelik olarak, uz-

manlık alanlarında ve bilirkişilik konularında yapılacak eğitimler ve bilirkişilik yenileme eği-

timleri ilgili Odalar tarafından düzenlenir. Bu eğitimleri tamamlayan mühendis, mimar ve şehir

plancıları, bilirkişi eğitim belgesi veya bilirkişi yenileme eğitimi belgesi almaya hak kazanır.

Bilirkişilik uzmanlık alanlarına yönelik Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerinin ve bilirki-

şilik yenileme eğitimlerinin içeriği ve programları, Odaların eğitim birimlerince hazırlanır ve

ilan edilir.

Gerekmesi halinde Odaların ortak uzmanlık alanlarına ilişkin eğitimlerin içeriği ve

programı TMMOB tarafından koordine edilir.

Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi Eğitim Belgesinin verilmesi, yenilenmesi

ve iptali ile listelerin tutulmasına ilişkin ilkeler TMMOB ve bağlı Odalarca belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “Bilirkişi Meslek İçi Eği-

tim Seminerlerine” ibaresi “Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimlerine” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Bilirkişi Meslek İçi

Eğitim Semineri, Bilirkişi Yetki Belgesi” ibaresi “Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimleri, Bilirkişi

Eğitim Belgesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir. 

“Bildirim

Madde 13/A- TMMOB’ne bağlı Odalar her yıl Ocak ayında bir önceki yıl içinde ger-

çekleştirdikleri bilirkişilik temel eğitimi, Meslek İçi Bilirkişilik Eğitimi programı sayısı, eğitime
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katılan ve eğitimi tamamlayan kişi sayısı, eğitim alan kişilerin uzmanlık alanları ile meslekleri,

eğitim veren kişiler, eğitim verilen yerler ile istenilen diğer hususları içerir bir raporu

TMMOB’ye bildirmekle yükümlüdür. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından

eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilen Odalar, yetki belgelerinin iptal edilmesi durumunda

TMMOB’ye bilgi vermekle yükümlüdür.”

MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü mad-

desinde yer alan “Polimer Mühendisliği ve Biyoproses Mühendisliği” ibaresi “Polimer Mü-

hendisliği, Biyoproses Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan “Kimya Mühendisliği ve

Biyomühendislik” ibaresi “Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik, Polimer Mühendisliği, Bi-

yoproses Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI 

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ücretsiz doğum iznine ayrılmış kadın üyeler, isteğe bağlı olarak, izin süresi içeri-

sinde durumlarını yazılı olarak belgelemeleri koşulu ile, bu süre zarfındaki üyelik ödentisinden

muaf tutulurlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasına “merkeze bağlı”

ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge temsilcilikleri ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 15245 
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Çanakkale Çocuk Mahkemesinden: 
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 15173 

—— • —— 
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 15017 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VERİ DEPOLAMA VE AĞ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Veri 

Depolama ve Ağ Ürünleri kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve teknik şartnamesinde 
belirtilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3-Teklifler, 12.12.2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine teknik 
şartnamesinde belirtilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen teklifler aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

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

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

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

TALEP TAKİP NO: BSRSL6P5N3 
 15155/1-1 
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GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI BAKIM/DESTEK VE LİSANS GÜNCELLEMESİ 
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Destek Hizmetleri Daire 

Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Duvarı Yazılımı Bakım/Destek ve Lisans Güncellemesi teknik 
şartnamesine ve Check Point markasına uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

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

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

3-Teklifler, 13/12/2022 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma  Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve 
markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler bilahare 
bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

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

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

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

8-Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) 
kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSEPVZ8383 
 15161/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktarda Lisans Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Microsoft markasına uygun olarak, 

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

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik 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, 12.12.2022 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 

Microsoft markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler 

aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSMS5H7DT2 15180/1-1 
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PANCAR NAKLİYE İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
2022/2023 Kampanya Döneminde 8 kısımdaki 18 Kantardan toplam 239.000 Ton 

pancarın Burdur, Ereğli, Ilgın ve Uşak Şeker Fabrikalarına Karayolu ile pancar nakliye işi hizmeti 
Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2022/1334282 
1-İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  
  Mithatpaşa Cad. No: 14  06100-Yenişehir/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00  Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2022/2023 Kampanya Döneminde 8 kısımdaki 18 

Kantardan toplam 239.000 Ton pancarın Burdur, 
Ereğli, Ilgın ve Uşak Şeker Fabrikalarına karayolu ile 
pancar nakliye işi hizmeti   

b) Teslim yeri : Burdur, Ereğli, Ilgın ve Uşak Şeker Fabrikaları  
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Tarihi ve saati : 19.12.2022 tarihi, saat 10:00 
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5-İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 
dokümanı, KDV dahil 200,00 TL. (İkiyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler 19.12.2022 tarihi, saat 10:00’a kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) 
Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle hizmet kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8-Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
 15201/1-1 
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HT 65000 TİPİ YHT SETLERİNİN İNTERNET VE İNTERNETLE BAĞLANTILI 
ALTYAPI SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM-ONARIMI İLE 

3 KALEM YEDEK MALZEME ALIMI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2022/1338502 
1. İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71529 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : suledurhan@tcddtasimacilik.gov.tr 
2. İhale konusu malın adı ve miktarı : HT 65000 Tipi YHT Setlerinin İnternet ve 

İnternetle Bağlantılı Altyapı Sistemlerinin 
Periyodik Bakım-Onarımı ile 3 Kalem Yedek 
Malzeme Temini İşi 

3. İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın 
Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı 
Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Hacı 
Bayram Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 C 
Gar Altındağ-ANKARA/TÜRKİYE 

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

5. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
20.12.2022 günü saat 10.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı 1065 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web sitesi 
http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8. Bu ihale, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve 
Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir. 

9. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 
tabi değildir. 

10. TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 3-g Yönetmeliği “Madde 12 İhale İlan Süreleri ve 
Kuralları” hükmü gereğince ilan süresi Şirketimiz web sitesinde en az 10 gün yayımlanacaktır. 

 15179/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Kütahya İli Tavşanlı Belediye Başkanlığından: 

 
 15128/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 
Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van İli İpekyolu İlçesi 

Şerefiye Mahallesi Ada 327, Parsel 21’de kayıtlı 942.34 m²'lik taşınmaz 2886 sayılı Yasanın 
37’nci maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle satılacaktır. 

• Taşınmazın Muhammen bedeli: 93.200.000,00 TL (KDV hariç) 
• Geçici teminat miktarı 2.796,000 TL olarak belirlenmiştir. 
Taşınmazımızın satışı 21.12.2022 Çarşamba günü saat 10: 00’da 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif   Usulü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlığı salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Yatırım İzleme ve 
Koordinasyon Başkanlığı İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob internet adresinden 
alınabilir. 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 
1-Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 
2-Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. 
3-Tüzel kişiler noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi. 
4-Bağlı bulunduğu Odaya ait kayıt belgesi. 
5-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya 
imza beyannamesi. 

6-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış muhammen (tahmin 
edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka 
Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı yasaya göre aranacaktır. 

7-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde 
kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından 
ayrı ayrı sunulacaktır. 

8-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 
9-Şartname bedeli ve ekleri 500,00 TL ücret mukabilinde Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı adına Halk Bankası AŞ. Van Merkez Şubesi TR40 0001 2009 3390 
0005 0001 76 no.lu hesaba işin adı, gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları 
belirtilerek yatırılır. Şartname İhale Biriminden veya http://www.van.gov.tr/yikob görülebilir. 

10-İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; ilk taksit peşin olmak üzere 
3 taksit halinde yasal faizi ile ödeme yapılır. 

11-Satış bedeli üzerinden %8 KDV, %0,569 karar pulu damda vergisi tahsil edilecektir. 
12-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu 

ihaleye katılamazlar. 
13-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Van Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Birimine müracaatları ilan olunur. 
 15219/1-1 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARININ KAT KARŞILIĞI İNŞAATLARININ 
YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi Başkanlığından:  

1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: 
Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mülkiyeti 

Belediyemize Ait 640 Ada, 6 Parsel Üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında 
Kentsel Dönüşüm Konutlarının Kat Karşılığı İnşaatlarının Yaptırılması 14.09.2022 tarih ve 1095 
sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabul edilmiştir. 

Söz konusu meclis kararına istinaden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36/a 
maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı esasına göre ve idari şartnamenin ve ihale 
dokümanının maddelerinde istenildiği şekli ile inşaatın süresinde tamamlanmasını müteakip çevre 
düzenlemesi ve peyzajı bitirilmiş, yapı kullanma izin belgesi alınmış, tüm altyapı ve üst yapı 
bağlantıları yapılmış (Ferdi Abonelikler hariç) hale getirilerek anahtar teslimi esasına göre tüm 
proje ve ekleri ile birlikte bodrum, zemin ve 4 normal katlı 2 adet binanın yapımı işidir. 

2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: 
İhale Dokümanı; Atatürk Mahallesi, 57 Alay Caddesi No: 6 Süleymanpaşa/Tekirdağ 

adresindeki belediye binasında bulunan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı satın alma 
bedeli 1.000.-TL (bintürklirası) dır. 

3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
Atatürk Mahallesi, 57 Alay Caddesi No: 6 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresindeki belediye 

binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda   22/12/2022 tarih ve Saat: 10:00’da, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince  belediye encümenince (İhale 
Komisyonunca)  yapılacaktır. 

4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın “2022/3 yılı Yapı Yaklaşık 

Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliği” (III. Sınıf B grubu yapılar esas alınarak) yukarıda ada ve 
parseli belirlenen arsaya yapılacak 2 adet binanın yapım maliyet bedeli toplam 27.571.245-TL’sıdır. 
(Yirmiyedimilyonbeşyüzyetmişbirbinikiyüzkırkbeştürklirasıdır) 

İşin geçici teminatı bu tutarının % 3’ü olan 827.137,35.-TL (Sekizyüzyirmiyedibinyüz 
otuzyediliraotuzbeşkuruş)  dır. 

5- Tekliflerin hangi tarihe kadar nereye verileceği: 
Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No: 6 Süleymanpaşa/Tekirdağ adresindeki belediye 

binasında bulunan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığına ihale 
tarihinden en geç 1 gün öncesine kadar mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Tekliflerin gerek iadeli taahhütlü posta 
yoluyla gönderilmesinde veya belediyeye elden telim edilmesi halinde dış zarfın üzerine 
komisyon başkanlığının adresi (Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi Ve 
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No: 6 
Süleymanpaşa/Tekirdağ) ile hangi işe ait olduğu (Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi Sınırları 
İçerisinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize Ait 640 Ada, 6 Parsel Üzerine 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu Kapsamında Kentsel Dönüşüm Konutlarının Kat Karşılığı İnşaatlarının 
Yaptırılması İşi), isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Postada 
meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 

6- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu: 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
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6.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

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

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

6.1.c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu, 
6.1.ç) Usulüne uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının T.C.Halk Bankası Tekirdağ Şubesi TR 
78 0001 2009 3040 0007 0000 01 Iban No’lu hesabına veya belediyemiz veznesine yatırılması ve 
geçici teminat makbuzları/mektupları, 

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

6.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

6.1.f) İş Deneyim Belgeleri: Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel  Kuruluşlardan 
alınmış iş bu şartnamenin 2.3. maddesinde yer alan işin tahmini bedelinin % 70’si oranında tek 
sözleşmeye dayalı 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapım 
İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına 
dair İş Deneyim Belgeleri kabul edilecektir. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi 
sunması yeterlidir. Bu iş için İnşaat Mühendisliği/Mimarlık diploması geçerli olacaktır. 

6.1.g)  Kesinleşmiş Vergi ve SGK Prim Borcu olmadığını gösteren belge (ihale 
tarihinden en fazla 10 gün önce alınmış olması gerekir.) 

6.1.h) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz, 
6.1.ı) Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alınmış Genel 

Müdür teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamının 10.000.000.-TL 
(On Milyon Türk Lirası), kullanılmamış kredilerinin de yine kullanılabilir 10.000.000.-TL (On 
Milyon Türk Lirası) olması, 

6.1.i) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının 
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci Mali Müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış 
nüshalarını verecektir. Toplam cironun 40.000.000,00.-TL (Kırkmilyon) olması gerekmektedir. 
Bir önceki yılın gelir tablosunun yeterli kriteri sağlayamaması halinde iki önceki yılın ve üç 
önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal 
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin 
iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

6.1.j) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da 
internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.) 

6.1.k) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge. (İstekli tarafından bir dilekçe ile 
belgelendirilecektir.)  

İLAN OLUNUR. 15200/1-1 
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TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR (HASILAT)  PAYLAŞIMI 

YÖNTEMİYLE SATILMASI İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Tekirdağ İli Kapaklı Belediye Başkanlığından: 

Kapaklı ilçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “1552 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Parsel sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” 
işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile 
ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1. İdarenin: 
a. Adresi: Kapaklı Belediye Başkanlığı İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No:4-6 

Kapaklı/TEKİRDAĞ 
b. Telefon Numarası: 444 8 059 
2. İşin Adı: “1552 Ada 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parsel sayılı (Tevhit, İfraz, 18. madde uygulaması 

vs. durumunda numaralarının değişmesi halinde de yeni ada ve parselleri de kapsar.) 
Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşi. 

3. İşin Niteliği: Kapaklı İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti Kapaklı Belediyesine ait olan 
İsmetpaşa Mahallesinde yer alan 5.178,71 m² alanlı 1552 ada 4 parsel, 5.266,63 m² alanlı 1552 
ada 5 parsel, 6.295,54 m² alanlı 1552 ada 6 parsel, 5.156,33 m² alanlı 1552 ada 7 parsel, 
5.104,84 m² alanlı 1552 ada 8 parsel, 5.601,19 m² alanlı 1552 ada 9 parsel üzerine yapılacak 
gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin her türlü teknik altyapı ve 
çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının 
ödenmesidir. 

İli İlçesi Mahallesi 
Ada 

No 

Parsel 

No 
Fonksiyonu 

Taşınmaz 

Alanı (m2) 

Emsal 

Oranı (%) 

Toplam 

İnşaat Alanı 

(m2) 

Tekirdağ Kapaklı İsmetpaşa 

1552 4 Konut + Ticaret 5.178,71 1,15 5.955,52 

1552 5 Konut + Ticaret 5.266,63 1,15 6.056,62 

1552 6 Konut + Ticaret 6.295,54 1,15 7.239,87 

1552 7 Konut + Ticaret 5.156,33 1,15 5.929,78 

1552 8 Konut + Ticaret 5.104,84 1,15 5.870,57 

1552 9 Konut + Ticaret 5.601,19 1,15 6.441,37 

Toplam 32.603,24  37.493,73 

4. Muhammen Bedel: 302.000.000,00-TL (Üçyüzikimilyon-Türklirası) İlgili Kanun 
gereği Belediye mülkleri KDV’den istisnadır. 

5. Geçici Teminat (%3): 9.060.000,00-TL (Dokuzmilyonaltmışbin-Türk Lirası) 
6. İhalenin Yeri: Kapaklı Belediye Başkanlığı, Belediye Ana Hizmet Binası 9. Kat 

Toplantı Salonu, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No: 4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ 
7. Tarih ve Saati: 20/12/2022 (Salı) - Saat: 14:00 
8. Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 20/12/2022 (Salı) - Saat: 14:00 
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9. İhaleye Katılabilme Şartları: 
a. Gerçek Kişi İse; 
i. Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
ii. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge. 
iii. T.C kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya 

“Pasaport” 
iv. Noter tasdikli imza beyannamesi. 
b. Tüzel Kişi İse; 
i. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret 

Sicili Müdürlüğünden, Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar 
Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan ilk ilan veya 
ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 
belge. 

ii. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri veya yetkilendirilen kişinin noter tasdikli 
imza beyannamesi. 

c. Ortak Hükümler; 
i. Teklif Mektubu: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun. 
ii. Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun. 
iii. Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza beyannamesi/sirküleri. 

iv. Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde 
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığında 
noter tasdiki yapılacaktır) ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) 
ve (b) fıkralarına göre temin edecekleri belge. 

v. Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: İhaleye katılacak olanların 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunun olmadığına dair taahhütname. 

vi. Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip 
olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem 
de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar. 

vii. Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans 
kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans mektuplarının kullanılabilir 
nakit kredi toplamlarının 50.000.000,00 TL (Ellimilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış 
kredilerinin de yine 50.000.000,00 TL (Ellimilyon-Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık 
olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da 
herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini 
belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi 
tutarları toplamlarıyla sağlanabilir. 
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viii. Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren 
gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi 
dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 50.000.000,00 TL (Ellimilyon-
Türk Lirası) olması gerekmektedir. Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda; 

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki 
Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır. 
Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki 

yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

ix. İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait 
ve tek bir iş kapsamında en az toplam 50.000,00 m² (Ellibinmetrekare) (Yapım İşlerinde Benzer 
İş Grupları Tebliği’nde tarif edilen B (üstyapı) grubu) komple bina inşaatını tamamlamış 
olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul 
edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin 
yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz 

x. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret 
Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. 
tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

xi. Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin 
edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname. 

xii. Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını 
temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname. 

xiii. Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi: İsteklilerin ihale tarihi itibariyle Yapı 
Müteahhitliği Bilişim sitemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge 
numaralarının iptal edilmemiş) olduğu A Grubu Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesine sahip olmak. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı 
karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

xiv. Kare kodlu ve doğrulanabilir elektronik belgeler hariç yukarıdaki belgelerin 
aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi halinde bu belgelerin noter onaylı olması gerekir. 

10. Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve ekleri Kapaklı Belediye 
Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No: 4-6 
Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

11. Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (20/12/2022 (Salı günü) - Saat:14:00’a kadar) Kapaklı 
Belediye Başkanlığı İnönü Mahallesi, Eski Cami Caddesi, No: 4-6 Kapaklı/TEKİRDAĞ 
adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği 
gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 
teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 15142/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE 
EDİLECEKTİR 

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kadirli Organize Sanayi Bölgesine ait (1. Kademe) Evsel ve 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1- İdarenin Adresi : Yusufizzettin Köyü Cad:1 No:14 Kadirli / OSMANİYE  
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 
nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 
nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 
hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. 
kademede yapımı öngörülen 8.000 m3/gün 
kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik 
ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye 
alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu 
uygulama projeleri ve işletme-bakım kitaplarının 
hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi 
işleridir. 

b) Yapılacağı yer : Kadirli / OSMANİYE 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

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

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer  : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

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

b) Tarihi ve saati : 22/12/2022- Saat 10:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

 



7 Aralık 2022 – Sayı : 32036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 10.000 
m3/gün-50.000 kişi eşdeğer nüfus kapasiteli Evsel, Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, 
mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari 
şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler 
sunmak zorundadır. 

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

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 
ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 
asgari 15.000.000 TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) 35.000.000 TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge.  

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

E) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 
F) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge. 

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

H) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
I) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, 

Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak en az 6.000.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
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J) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
K) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

L) Performans Garanti Beyannamesi. 
M) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
N) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
O) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
P) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf, kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 
oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. 
Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

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

5- İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 
Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F),(G) ve (M) 
bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir. 

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

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154  1. Kat 155 nolu odasında veya 
Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yusufizzettin Köyü Cad:1 
No:14 Kadirli / OSMANİYE KADİRLİ adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 
Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 
için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

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

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

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 15117/2-2 

 



7 Aralık 2022 – Sayı : 32036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİ İLE 
SATILACAKTIR 

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünden: 
Kanun Kapsamı : 2886 
Bölge Müdürlüğü : Balıkesir OBM // İşletme Müdürlüğü: Sındırgı OİM 
İhale Tarihi : 12.12.2022 // İhale Saati: 14:30 
İhale Yeri : https://esatis.ogm.gov.tr/ 

S. No: Şefliği Cinsi 
Bölme 

No 
P. 
No 

Adet m3/Ster 
Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici Teminat 
(TL) 

1 Ulus 
İb. Dikili 

Ağaç 
14 49 6448 1.266,603 923,00 34.958,00 

2 Ulus 
İb. Dikili 

Ağaç 
107 50 2406 640,442 1.050,00 20.174,00 

3 Hisaralan 
İb. Dikili 

Ağaç 
134 56 1350 936,719 761,00 21.454,00 

4 Ulus 
İb. Dikili 

Ağaç 
58 57 7089 3.332,081 1500,00 149.944,00 

         
TOPLAM: 

 
17.293 6.178,845 4.231,00 226.530,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 
belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır. 

2) İhale İlgili ayrıntılı bilgi https://esatis.ogm.gov.tr/ ve https://www.ogm.gov.tr/ 
adreslerinden temin edilmelidir. 

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Hesap No: TR79000100004711 
4069565001 Açıklamaya Müşteri VKN ve ya TCKN ile teminat yatırılmak istenen Parti No 
belirtilmelidir. 

4) İrtibat için: 0266 516 10 75 ( 2120 ) - Süleyman GÜLER 
   14668/2-2 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
01.12.2022 tarihli ve 32030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitemizin aşağıda 

gösterilen Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı ilanı 
Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulur. 

FAKÜLTE BÖLÜM 

KADRO UNVANI 

ARANAN NİTELİKLER 
Profesör Doçent 

Doktor Öğretim 

Üyesi 

Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı 

Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

1     

Doçentliğini Çocuk ve 

Ergen Ruh Sağlığı 

Hastalıkları Anabilim 

Dalında almış olmak. 

 15251/1-1 

 

https://www.ogm.gov.tr/
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15208/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15209/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15210/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15211/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15212/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15213/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15240/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15241/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15198/1-1 
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TCDD 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15199/1-1 
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Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 15197/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 
MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 
- Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi. 
- Geçerli KPSS Sınavları: 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavları. 
- Yazılı Sınav Tarihi: 04.03.2023 (Cumartesi) ve 05.03.2023 (Pazar) 
- Yazılı Sınava Başvuru Tarihleri: 19.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arası. 
- Yazılı Sınavın Yapılacağı Yer: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Ziyabey Cad.   

No: 6 Balgat/ANKARA 
- Yazılı Sınav Başvuru ve Onay İşlemleri: 
- Başvurular; e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav adresinden 

19.12.2022-30.12.2022 tarihler arasında yapılacaktır. Elektronik ortam dışında başvuru kabul 
edilmeyecektir. 

- Aday; T.C. Kimlik Numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak, “Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde 
doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. 
Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. 

- Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 
tarafından kontrol edilecektir. 

- Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 1 yıl içinde çekilmiş fotoğrafını 
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. 

- Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS 
başarı puan sıralamasına göre yapılır. 

- Yazılı Giriş Sınavına Katılım: Başvurusu kabul edilen ve yazılı giriş sınavına katılım 
hakkı kazananların listesi Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanacaktır. Ayrıca 
adayın adresine tebligat gönderilmeyecektir. 

- Sınava girme hakkı kazananlar; T.C. Kimlik Belgesi ve sistem üzerinden alacağı Sınav 
Giriş Belgesi ile sınava katılabilecektir. Sınava ancak bu belgelerin gösterilmesi suretiyle 
girilebilir. 

- Yazılı Giriş Sınavı Sonuçları: Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın 
yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Başkanlık binası ve uygun görülecek diğer yerlerde 
asılmak suretiyle ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan olunur. 

- Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgeler, yazılı sınav sonuçlarının ilan 
edildiği listede duyurulacaktır. 

2- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek 

için; 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak 
- Sınavın yapıldığı 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 

doldurmamış olmak, 
- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, 

iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinden veya sosyal 
hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, matematik, istatistik, aktüerya, bankacılık, 
sigortacılık, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik 
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mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da 
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim 
kurumlarından mezun olmak, 

- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; 
KPSSP48 puan türünden seksen (80) ve üzerinde puan almak, 

- Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar 
olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 150 kişi içerisinde bulunmak (2021 ve 2022 KPSS’de 
bahsedilen puan türü birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların 
tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır. 

- Adayların; müfettişlik karakter, çalışma anlayışı ve etik kurallarına haiz bulunması, 
sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında 
seyahat etmeye elverişli olması gerekir. 

3- YAZILI VE SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI VE DİĞER 
BİLGİLER 

- Yazılı sınav; klasik usulde olmak şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinde sayılan ve aşağıda belirtilen konu başlıklarından 
hazırlanır. 

a) Kompozisyon (Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde uygulanır ve genel, güncel 
ve sosyo - ekonomik konularda yapılır.) 

b) Kamu Maliyesi 
1) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi) 
2) Maliye Politikası 
3) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 
c) Ekonomi 
1) Ekonomi Teorisi (Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi) 
2) Ekonomi Politikası 
3) Para Teorisi ve Politikası 
4) Uluslararası Ekonomi 
5) Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar 
ç) Hukuk 
1) Anayasa Hukuku 
2) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) 
3) Borçlar Hukuku 
4) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku) 
5) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku 
6) Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku 
d) Muhasebe 
1) Genel Muhasebe 
2) Mali Tablolar Analizi 
e) Yabancı Dil 
1) İngilizce 
2) Fransızca 
3) Almanca, dillerinden birisi. 
İlgili Yönetmelik gereği diğer bölüm adaylarından farklı olarak; Tıp, diş hekimliği, 

mühendislik (elektronik, elektrik-elektronik, işletme, endüstri, yazılım ve bilgisayar), eczacılık, 
matematik ve istatistik fakülteleri/bölümleri mezunlarından yazılı sınava girecek adaylar için 
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hazırlanacak sorular bu bölümlerin kendi mesleki alanlarına ilişkin konular ile Kamu Maliyesi, 
Ekonomi, Hukuk ve Muhasebe konu başlıklarının genel esas ve genel bilgilerinden 
hazırlanacaktır (Kompozisyon ve yabancı dil alanlarında ise diğer bölüm adayları ile birlikte aynı 
sorular geçerli olacaktır). 

- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan 
üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir. 

- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. 
- Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin 

yoklanması yanında; zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi 
kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. 

- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav konularının her birinden 100 tam puan 
üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir. 

- Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota 
göre tespit edilir. 

- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının 
açıklanmasından itibaren 5 iş günü içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılabilir. Bu itirazlar, 
sınav kurulu tarafından en geç 3 iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı sonuçları, sınavı asil ve yedek olarak kazananların 
başarı sırasını gösterir liste şeklinde Kurum Başkanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile grup 
başkanlıkları binalarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayımlanmak 
suretiyle açıklanacaktır. 

- Adayların sınav günü sınava giriş belgesi ile birlikte geçerli bir kimlik belgesini 
(Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, T.C. 
Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi veya süresi geçerli Pasaport) yanlarında bulundurmaları 
gerekmektedir. Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar hiçbir 
şekilde sınava alınmayacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 
cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu 
bulunan saatlerle sınava girmeleri yasaktır. Sınav esnasında, bahsi geçen eşya, araç ve cihazları 
yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz 
sayılacaktır. 

- Adaylar sınavda kullanılmak üzere yanlarında, siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve iz 
bırakmayan silgi bulundurmalıdır. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav 
kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler sınava alınmazlar. Giriş sınavını 
kazananlardan sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak 
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hak talebinde 
bulunamazlar. 

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

İlanen duyurulur. 15181/1-1 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 7 Aralık 2022 – Sayı : 32036 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI 

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun   
4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 
2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 
giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam  20 adet Sözleşmeli Personel 
alınacaktır. 

POZİSYON 
NO 

POZİSYON BÜTÇE 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
ARANILAN NİTELİKLER ADET 

1 

Koruma ve 
Güvenlik 
Görevlisi 

 
(Erkek) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

KPSS/P93 

-  Herhangi bir önlisans programından mezun olmak 

-  KPSS puanı 70 ve üzeri olmak. 

-  Sağlık kuruluşlarından alınacak (güncel tarihli) raporla boyunun 

1.75 cm’ den kısa olmaması ve kilosunun ise Boy uzunluğunun 

santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten 

fazla, 17’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 180 cm 

boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-

17=63’ten az olmaması gerekmektedir.) 

-  Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik 

süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik 

kartına sahip olmak 

-  Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel 

herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık 

belgesine sahip olmak. (adaylar yerleştikten sonra istenecektir) 

-  Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları 

çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, 

-  7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda 

çalışmasına engel durumu olmamak, 

9 

2 
Tekniker 
(Elektrik- 

Elektronik) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

KPSS/P93 

-  Elektrik Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, 

Endüstriyel Elektronik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik 

Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans 

programlarının birinden mezun olmak. 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

1 

3 

Büro 
Personeli 
(Bilgisayar 
Önlisans) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

KPSS/P93 

- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), 

Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 

Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar 

Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar 

önlisans programlarının birinden mezun olmak. 

- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

5 

4 

Büro 
Personeli 

(Muhasebe 
Önlisans) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

KPSS/P93 

-  Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans 

programlarının birinden mezun olmak 

-  KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 

4 
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5 

Büro 
Personeli 

(Tarih 
Lisans) 

ÖZEL 
BÜTÇE 

KPSS/P3 

-  Tarih, Genel Tarih, Dünya Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi 
Lisans programlarının birinden mezun olmak 

-  Osmanlı Paleografyası Eğitim Program sertifikasına sahip olmak 
-  Belgelemek kaydıyla Yayıncılık (Editör, Gazete, Dergi) alanında en 

az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak 
- KPSS puanı 70 ve üzeri olmak 
-  NOT: Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde çalıştırılacaktır. 

1 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR: 
Genel Şartlar: 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 
2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş 

olmak) 
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına 
dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 
maddesinin  "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 
edilemezler." hükmüne uygun olması. 

7- Adaylarla  hizmet  sözleşmesi  yapılacak  olup,  sözleşmede  belirtilen  şartları  yerine  
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
Adayların  http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden    üye    girişi    yaparak    başvuru 

yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini 
tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla 
pozisyona başvuru yapılamayacaktır. 

Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 
alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması 
durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup 
tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda 
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (9 adet erkek  personel) pozisyonuna  başvuran adayların 
5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun 10 uncu  maddesinde  yer  alan  şartları 
taşıyor olması ve Türk  Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş olsa 
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa 
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 
karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 
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rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik,  güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin   ifasına   fesat   karıştırma,  suçtan   kaynaklanan  malvarlığı   değerlerini  
aklama   veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekmektedir. Ayrıca Koruma ve 
Güvenlik Görevlisi olarak  görev yapmasına  engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu  
bulunmamak 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 
çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü  ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak  Kaşe ve 
Islak  imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi 
gerekmektedir. 

Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda 
çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla  https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-
hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru 
evrakları on-line olarak ön kontrole tabi tutulacak ve eksik ve/veya yanlış belge yüklenmesi 
durumunda başvuru reddedilecektir. 

Başvurularım ekranından  adayların başvurularının  onaylanıp  onaylanmadığını takip 
etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Kabul  Edildi”  ibaresi  görülmeyen 
hiçbir  başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Reddedilen  başvuru sahipleri  eksik evrakları 
ilan süresi içinde tamamlamaları halinde tekrar başvuru yapabileceklerdir. 

Başvuru işlemleri 07.12.2022 – 21.12.2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 
Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak  kazanan adaylar, 2022  KPSS  (B)  grubu  puan 

sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav 
uygulanmayacaktır. 

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması 
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile 
bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (On) iş günü 
içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında 
(www.personel.gazi.edu.tr) ilan edilecektir. 

Açık iş sayısını beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. 
İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları 

taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile 
çağırılacaktır. 

Sözleşme yapmaya  hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak  olup, söz 
konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. 

Gerçeğe   aykırı   belge   verenler   ya   da   beyanda   bulunanlar  hakkında  yasal   işlem 
yapılacaktır. 

Atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir 
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web 
sayfasında (www.personel.gazi.edu.tr) adresinden yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ 
yapılmayacaktır. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Soru ve Sorunlar İçin: personelilan@gazi.edu.tr 
 15160/1-1 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

I. Üniversitemiz BİLTİR Merkezinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararına ek olarak 28/06/2007 tarih ve 2007/12251 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav 
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin (c) fıkrası doğrultusunda KPSS (B) grubu puan sırasına 
konulması suretiyle yapılacak sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 
sözleşmeli personel pozisyonunda 1 adet Programcı alınacaktır. 

I.I-BAŞVURU ŞARTLARI; 
GENEL ŞARTLAR; 
1.Türk vatandaşı olmak. 
2.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
3.Yabancı Dil Bilgisi; En az D düzeyinde YDS veya dengi düzeyde İngilizce bilgisi 

gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden en az 
lisans düzeyinde mezun olanların dil düzeyleri minimum (D) düzeyini sağlamış olarak kabul 
edilir. 

ÖZEL ŞARTLAR; 
1.Dört yıl süreli eğitim veren Mühendislik Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültesi 

Bölümlerinden veya Teknoloji Fakültelerinden ve Bölümlerinden veya Fen Edebiyat Fakültesi 
Fizik bölümünden veya Fen Fakültesi Fizik bölümünden mezun olmak veya Enformatik 
Enstitüsünden lisansüstü çalışma yaparak mezun olmak veya bu Enstitü / Fakülte / Bölümlerde 
yüksek lisans, doktora yapmış ya da yapıyor olmak. 

2.2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS (P3) puan türünden en az 65 
puan almış olmak. 

3.Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Yazılımlarını kullanabilmek. 
4.Tercihen Dijital Dönüşüm / Endüstri 4.0 / İnovasyon hakkında bilgi sahibi olmak. 
5.Tercihen Otomotiv ve/veya Makine Sektörü alanlarına ilgi duymak. 
6.Tercihen Üretim hatları, üretim tezgahları ve robotlar ile ilgili çalışmalar yapmaya ilgi 

duymak. 
7.Tercihen Taşıt Güvenliğine yönelik testler yapmaya ilgi duymak. 
8.Kendini geliştirmeye ve yeni konularda çalışmaya istekli olmak. 
BAŞVURU EVRAKLARI-ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ; 
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur. 
1. Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan Programcı unvanında 

alıma esas başvuruya ilişkin dilekçe örneği doldurulacaktır. 
2. Üniversitemiz http://www.pdb.metu.edu.tr/ sitesinde bulunan iş başvuru formu fotoğraf 

ile birlikte eksiksiz doldurulacaktır. 
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
4. Diplomanın okul ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet’ten alınan ve doğrulama kodu 

bulunan mezuniyet belgesi. 
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5. 2022 yılı KPSS (P3) puan türünden üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi. 
6. YDS sonuç belgesi. (Üzerinde doğrulama kodu bulunan) 
7. Adli Sicil Kaydı. (e-Devlet üzerinden barkodlu belge) 
8. Özel şartlarda belirtilen diğer yeterlilikler hakkında ibraz edilecek belge/belgeler. 
*** Başvuruda bulunacak adayların, Resmî Gazete ilanı ile eş zamanlı olarak 

Üniversitemiz http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçenin doldurulması ve 
yukarıdaki belgelerin tamamlanması suretiyle, Üniversitemiz Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden 
ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları zorunludur. Kargo yoluyla yapılan başvurularda 
istenilen belgelerin son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Evrak ve Arşiv 
Müdürlüğümüze ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden 
sonra Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır. 

*** Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup, 
16.12.2022 Cuma günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir. 

Başvuru Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Evrak ve Arşiv Müdürlüğü– 
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya/Ankara 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 
* Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve 

nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. 
* Yerleştirme işlemi, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar 

arasından 2022 KPSS (B) grubu (P3) puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle ve uygulanacak 
sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılacaktır. 

* İlk başvurular incelendikten sonra, KPSS puan sıralamasına göre başarılı adayın isim 
bilgisi, 26.12.2022 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.metu.edu.tr adresinden ilan edilecek, 
kontenjan sayısının 10 katı kadar yedek belirlenecektir. 

* Asıl olarak belirlenen aday ile yapılacak sözlü sınav ve teslim edilecek diğer evraklar 
hakkında, ilanda gerekli bilgiler yer alacaktır. Süresi içinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, 
sözlü sınava katılmaktan vazgeçen/katılmayan aday (atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde) 
hakkını kaybetmiş sayılacak ve ilan edilen yedek adaylar sırasıyla çağrılacaktır. 

* Nihai değerlendirme sonucu belirlenecek asil aday, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi 
neticesinde göreve başlayacaktır. 

* İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazanan adaydan gerçeğe aykırı belge veren ya da 
beyanda bulunduğu tespit edilen ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan 
anlaşılan adayın sözleşmesi yapılmış ise derhal fesih edilecek, hakkında yasal işlem yapılacak ve 
kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

* KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek 
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel şartlara sahip olmayan adaylar 
değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki 
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia 
edemeyecektir. 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir. 
İlanen duyurulur. 15194/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik
–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Lisanslı Harita ve Kadastro

Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2022 Tarihli ve E: 2022/82, K: 2022/113 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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