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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma uzman yardımcılarının mesleğe alın-

maları, yetiştirilmeleri, uzmanlık tezi hazırlamaları, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları
ile çalışma uzmanı ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve so-
rumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında istihdam

edilecek çalışma uzmanı ve uzman yardımcıları ile çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavına
katılacak adaylara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 96/G mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Bakan Yardımcısı: Bakanlık Bakan Yardımcısını,
ç) Birim: Bakanlık merkez teşkilatında kurulmuş olan hizmet birimlerini,
d) Birim amiri: Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinin en üst yöneticilerini,
e) Giriş sınavı: Çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavlarını,
f) İlgili birim: Çalışma uzman yardımcısının görev yaptığı birimi,
g) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,
ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
h) Kurul: Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulunu,
ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
i) PDB: Personel Dairesi Başkanlığını, 
j) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
k) Uzman: Çalışma uzmanını,
l) Uzman yardımcısı: Çalışma uzman yardımcısını,
m) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Bil-

gisi Seviye Tespit Sınavını,
n) Yeterlik sınavı: Çalışma uzman yardımcılarının uzmanlığa atanabilmek için gireceği

sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş 

Giriş sınavı ve duyuru
MADDE 5 – (1) Bakanlığa uzman yardımcısı olarak atanacaklar, giriş sınavı ile alınır-

lar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya sadece
sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınav; Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)’na, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da
yaptırılabilir.
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(3) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış
şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına
göre kaç adayın çağırılacağı, ihtiyaç halinde aranacak yabancı dil puanı, atama yapılacak kadro
sayısı, sınıfı ve derecesi, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, gerek görülmesi ha-
linde öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru
süresinin bitiminden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlığın resmî internet sayfası
ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun internet sayfasında ilan edilir.

Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 6 – (1) Çalışma uzman yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler,

işletme, iktisat, mühendislik veya mimarlık fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmet-
lerin gerektirdiği, ihtiyaç duyulan ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerden veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınav duyu-
rusunda belirtilen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

ç) Bakanlıkça ayrı bir yabancı dil tespit sınavı yapılmaması halinde, YDS/e-YDS’den
asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edi-
len ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak,

şartları gerekir.
(2) Bakanlık, öğrenim dallarına ve/veya dil gruplarına göre ayrı ayrı kontenjan belirle-

yebilir.
Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da ilgili kurumca onaylı

örneği veya e-Devlet çıktısı ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için
diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

b) Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,
c) PDB veya Bakanlık internet sayfasından temin edilecek başvuru, taahhüt ve bilgi

formu,
ç) Duyuruda belirtilmesi şartıyla gerekli görülen diğer belgeler,
istenir.
(2) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları

geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu-
nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunu-
lur.

Giriş Sınavı Komisyonu
MADDE 8 – (1) Komisyon, Bakanın onayı ile Bakan Yardımcısı ya da bir birim ami-

rinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimlerden en az daire başkanı düze-
yinde belirlenecek toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulde beş yedek üye tespit edi-
lir.

(2) Giriş sınavı ile ilgili çalışmalar Komisyon tarafından yürütülür.
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri PDB tarafından yürütülür.
(4) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında

çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerek-
çeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.
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(5) Komisyon üyeleri kendilerinin ve boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
MADDE 9 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların

mevcut olup olmadığını tespit etmek.
b) Giriş sınavı sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.
c) Giriş sınavının yazılı kısmını yapmak veya yaptırmak.
ç) Giriş sınavı sonuçlarını değerlendirmek veya değerlendirilmesini sağlamak.
d) Giriş sınavı sonuçlarına göre adayların başarı sıralamasını yapmak.
e) Sınava yapılacak itirazları değerlendirmek.
Yazılı sınav konuları ve dağılımı
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav;
a) Yüzde yetmişi, sınav ilanında belirtilen ve adayın başvuruya esas mezuniyetine, 
b) Yüzde yirmisi, Bakanlığın görev alanına ait bilgilere ve mevzuata,
c) Yüzde onu, genel kültür ve genel yeteneğe,
ilişkin konulardan yapılır.
(2) Sınav ilanında yer alması durumunda yabancı dil seviyesinin tespitine ilişkin ayrıca

sınav yapılır. 
(3) Sınav konularının kapsamı ve detayı sınav ilanında duyurulur.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınava başvuran adaylardan sınav ilanında belirtilen nitelikleri

taşıyanlar, KPSS’den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur.
Sıralamada en üstteki adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına
kadar aday (son sıradaki adayla aynı puan alanlar dâhil) yazılı sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş ara-
sında imzalanacak protokol ile belirlenir.

(3) Yazılı sınav, Komisyon veya Komisyonun belirleyeceği temsilci veya temsilcilerin
gözetim ve denetimi altında yapılır.

(4) Yazılı sınav puanı 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ağırlıklar oranında
hesaplanır. Yabancı dil seviyesinin tespitine ilişkin sınav yapılması halinde yazılı sınav puanı,
her iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(5) Yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alan adaylar (son sıradaki adayla
aynı puan alanlar dâhil) başarılı sayılır.

(6) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-
lenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(7) Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet sayfasında yayımlanmak suretiyle duyu-
rulur. Duyuru dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav 
MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başla-

narak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun en fazla dört katı kadar (son sıradaki adayla
aynı puanı alanlar dâhil) aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazananlara,
sözlü sınavın yeri ve tarihi Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü olarak yapılması halinde, sınav ilanında belirtilen ni-
telikleri taşıyanlar, KPSS’den en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya
tabi tutulur. Sıralamada en üstteki adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla
dört katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puan alanlar dâhil) sözlü sınava çağrılır.
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(3) Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(4) Adaylar, Komisyon tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
gerekçeli olarak ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart-
tır.

Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi, ilanı ve sonuçlara itiraz 
MADDE 13 – (1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınavlarda

alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav
puanı dikkate alınarak belirlenir. Başarı sıralaması başarı puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle belirlenir ve adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan
aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puanı
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

(2) Giriş sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, sınav
duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek ada-
yın isimleri, başarı sıralamasında asıl olarak sınavı kazanandan sonraki ilk adaydan başlayacak
şekilde sırayla belirlenir.

(3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday
giriş sınavında başarılı kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu
sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(4) Başarı durumu Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(5) Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarının Bakanlığın internet sayfasında ilan edilmesin-

den itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon ta-
rafından en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

Uzman yardımcılarının atanması
MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazanan adayların Bakanlıkça belirtilen süre içinde,

Bakanlık internet sayfasında ilan edilecek belgelerle birlikte PDB’ye müracaat etmeleri gere-
kir.

(2) Belgelerin tesliminden sonra sınavı kazananların uzman yardımcısı kadrolarına ata-
maları yapılır. 

(3) Atanmaya hak kazananlardan, geçerli mazereti olmaksızın süresi içinde başvurma-
yan adayların veya hakkından vazgeçenlerin ataması yapılmaz veya yapılanların ataması iptal
edilir. 

(4) İlana çıkılan kadroların çeşitli  sebeplerle boş kalması halinde, sınav sonuçlarının
Bakanlık internet sayfasında ilanından itibaren altı ay süre ile bu kadrolara, yedek listede yer
alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi
bir hak iddiasında bulunamaz.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Tez ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 15 – (1) Uzman yardımcılığı süresi, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan has-

talık ve refakat izinleri hariç en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde 657 sayılı Ka-
nun, aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ve bu Yönetmelikte belirtilen esas-
lar dâhilinde eğitime tabi tutulurlar ve tez hazırlarlar.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için görev yapmış olduğu birim tarafından Ba-
kanlık makamından alınan onaya istinaden üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiş-
tirme eğitim planı hazırlanır ve uygulanır. Hazırlanacak eğitim planında;

a) Bakanlığın görev alanına giren konulara ve ilgili mevzuata,
b) Yazışma, rapor yazma-inceleme, araştırma teknikleri ve tez yazma konularında ge-

rekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasına,
c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasına,
ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesine,
d) Temsil yeteneğinin arttırılmasına,
e) Protokol kurallarına,
f) Bakanlığın hizmet verdiği alanla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yaptırılması yoluyla

uygulama tecrübesi ve alan bilgisinin arttırılmasına,
g) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesine,
ğ) İlgili birimlerin belirleyeceği diğer konulara,
yönelik çalışmalara yer verilir.
(3) Uzman yardımcılarının yurt içi veya yurt dışında görevleri ile ilgili konferans, se-

miner ve benzeri programlara katılmaları ve deneyim kazanmaları sağlanabilir.
Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu
MADDE 16 – (1) Tez ve Yeterlik Sınavı Kurulu; Bakan onayı ile Bakan Yardımcısı ya

da uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin başkanlığında, PDB ve ilgili birimlerden
en az daire başkanı ve uzmanlar arasından seçilen beş asıl üyeden oluşur. Gerek görülmesi ha-
linde Kurulda, yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim görevlileri
veya uzmanlar da görevlendirilebilir. Ayrıca aynı onayda beş yedek üye belirlenir.

(2) Kurul üyeleri kendilerinin ve boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat-
lıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar.

(3) Kurul üye tam sayısı ile toplanır, salt çoğunlukla karar alır. Mazereti nedeniyle top-
lantıya katılamayacak üye ya da üyelerin yerine, ilk yedek üyeden başlamak üzere, yedek üyeler
Kurulda yer alırlar.

(4) Kurulun sekretarya hizmetleri ilgili birim tarafından yürütülür.
(5) Kurul, tez konularını ve danışmanları belirler, uzman yardımcılarının hazırladıkları

tezleri inceler, belirlediği tarihte uzman yardımcılarının tez savunmalarını alır ve başarılı olan-
ların yeterlik sınavını yapar.

Tez danışmanı ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve

refakat izinleri hariç, fiilen iki yıl görev yaptıktan sonra bir ay içerisinde Bakanlığın görev ala-
nına giren en fazla üç tez konusunu ve tez danışmanını tercih sırasına göre belirleyerek görev
yaptığı birime bildirir. 

(2) Tez danışmanları, daire başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar ile uzmanlar ara-
sından veya üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebilir.

(3) Bildirilen tez konuları ve tez danışmanları en geç bir ay içerisinde Kurula sunulur.
Kurul bir ay içinde toplanarak değerlendirmesini yapar ve uzman yardımcısına bildirir.
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(4) Kurul tarafından uygun bulunan tez konusu ve tez danışmanı onaylanmış sayılır.
(5) Tez konusunun veya tez danışmanının uygun bulunmaması halinde, uzman yardım-

cısı bir ay içinde Kurulun önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu ve/veya tez danışmanı
belirler. Belirlenen tez konusu ve tez danışmanı aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun veya
tez danışmanının ikinci kez uygun görülmemesi halinde, Kurul tarafından yeni bir tez konusu
ve/veya tez danışmanı re’sen belirlenerek uzman yardımcısına bildirilir.

(6) Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve Kurulun onayı ile bir defaya
mahsus olmak üzere tez teslim tarihinden en az dokuz ay öncesine kadar değiştirilebilir.

Tezin hazırlanması ve teslimi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı, tezini, onaylanan tez konusunun kendisine tebliğ

tarihinden itibaren aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç bir yıl
içinde hazırlar.

(2) Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda
hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Daha önce başka bir program veya amaç için
hazırlandığı tespit edilen veya tamamı ya da bir kısmı başka çalışmalarla bilimsel alıntı kural-
larını aşan nitelikte benzerlikler gösteren tezler başarısız sayılır. 

(3) Uzman yardımcısı Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hazırladığı
tezini, birimine teslim eder.

(4) Tezini süresi içinde teslim etmeyen uzman yardımcılarına başvurusu üzerine, Kurul
tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla altı ay ek süre verilir.

(5) Tezini bu maddede belirtilen süreler dâhilinde teslim etmeyenler hakkında 22 nci
madde hükümleri uygulanır.

(6) Tez danışmanı, danışmanlık yaptıkları tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardım-
cısının çalışmasını bir rapor halinde tezin teslim tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde
uzman yardımcısının görev yaptığı birime iletir.

(7) İlgili birim, tez danışmanının hazırlamış olduğu raporu teslim tarihinden itibaren
on beş iş günü içerisinde değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine gönderir.

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 19 – (1) Kurul, tezleri teslim tarihinden itibaren iki ay içerisinde inceler.
(2) Uzman yardımcıları tezlerini, tezin inceleme süresinin bitiminden itibaren bir ay

içerisinde Kurul başkanı tarafından belirlenen ve birim tarafından duyurulan tarih ve yerde
Kurul üyelerine sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır. 

(3) Kurul, sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi yüz puan üzerinden değerlendirir.
Kurul üyelerinin verdiği notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul
edilir. Tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı on iş günü içerisinde tezini birimine teslim
eder.

(4) Tezi başarılı kabul edilmekle birlikte Kurul tarafından tezde düzeltme istenmesi du-
rumunda uzman yardımcısından istenen düzeltmeler sözlü savunma tarihini takip eden on iş
günü içinde tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren bir ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Düzeltilen tezler için uzman yardımcıları tarafından yeniden savunma yapılmaz. Uzman yar-
dımcıları, tezlerinde yaptıkları düzeltmeleri içeren bir raporla beraber tezlerini teslim eder.

(5) Tezin başarısız bulunması halinde, Kurul tarafından tezin başarısız sayılmasına iliş-
kin nedenleri içeren gerekçeli değerlendirme raporu hazırlanarak ilgiliye tebliğ edilir.

(6) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen
hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul
kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tez savunması sonucunda ikinci defa hazır-
ladıkları tezleri başarısız olan uzman yardımcıları hakkında 22 nci madde hükümleri uygula-
nır.
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Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (1) Aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde

geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan ve tezi başarılı kabul edilenler,
yeterlik sınavına katılma hakkını kazanır. 

(2) Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez değerlendirme gününden itibaren en geç dört ay
içinde gerçekleştirilir.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konulardan yapılır. Sınavda yüz tam
puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınav konuları ve diğer hususlar Kurul tarafından belirlenir ve uzman yar-
dımcılarına sınavdan en az üç ay önce duyurulur.

(5) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanların listesi ve sınav sonuç tutanakları ilgili
birim tarafından PDB’ye gönderilir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli bir mazereti olmaksızın sınava girme hakkını kullanamayanlara, Kurul tarafından bir yıl
içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Geçerli bir mazereti olmadan yeterlik sınavına katılmayan,
ikinci sınavda da başarılı olamayan veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 22 nci
madde hükümleri uygulanır. 

(7) Yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin itiraz sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen
beş iş günü içerisinde Kurula yazılı olarak yapılır. İtirazlar Kurul tarafından beş iş günü içinde
incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu uzman yardımcısına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlığa atanma
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç

iki yıl içinde alınmış bulunan, YDS/e-YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakı-
mından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip
olması,

gerekir.
Başarısızlık hali
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlar dâhilinde;
a) Verilen süreler içinde tezini sunmayanlar,
b) İkinci defa hazırladığı tezi kabul edilmeyenler,
c) Geçerli bir mazereti olmadan yeterlik sınavına katılmayan, ikinci sınavda da başarılı

olamayan veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar,  
ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancı dil şartını yerine

getiremeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler.
(2) İlgili birim; birinci fıkra kapsamındaki personeli, Bakanlıkta durumlarına uygun

memur unvanlı kadrolara atanmak üzere gecikmeksizin PDB’ye bildirir.
Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hiz-

metleri yapmak. 
b) Bakanlığın görev alanına giren konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, ku-

rumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve proje
üretmek.

c) Mevzuat ve mesleği ile ilgili alanlarda yapılan yayımları takip etmek, analiz etmek
ve gerektiğinde bunlara ilişkin özet veya rapor hazırlamak.
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ç) Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak, uluslar üstü topluluklarla ve uluslararası ku-
rum ve kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına ilişkin
işlemleri yürütmek, düzenlemelerde ve istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki
gelişmeleri takip etmek.

d) Birimin görev alanı kapsamında, yerinde inceleme de dâhil olmak üzere, araştırma
veya değerlendirme yapmak ve rapor hazırlamak.

e) Görev yaptığı birimin görev alanına giren ve amirleri tarafından verilecek diğer ben-
zeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları görevlerinin mevzuata, plan ve programlara uygun
olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunul-
masından bağlı bulunduğu daire başkanı ve üstü amirlerine karşı sorumludurlar. 

(3) Uzman yardımcıları, amiri tarafından belirlenen uzmanların refakatinde ve onların
gözetiminde çalışırlar. Uzmanlar, uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine
katkı sağlarlar.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları, mesleğinin gerektirdiği itibar ve güven duygusunu
sarsacak ve mesleğin gerektirdiği etik ilkelere aykırı düşecek nitelikte davranışlarda buluna-
mazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışında eğitim
MADDE 24 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetişti-
rilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dı-
şına gönderilebilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 25 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki

görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve
gereken şartları taşımak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanun ve

18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Gö-
revlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 27 – (1) 27/2/2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yö-
netmeliği ile 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Personel
Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma

uzman yardımcısı kadrolarında bulunanların yeterlik sınavları, uzmanlığa atanmaları ile diğer
iş ve işlemleri, ilgisine göre 27 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığında İstihdam Edilen Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği ve Devlet Personel
Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Millî Savunma Bakanlığından:
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları, müfettişler ve idari şube
müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu
Başkanı, başkan yardımcıları ile müfettişlerin atanmalarını, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri
ve çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri

Personel Kanununun ek 39 uncu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 91 inci,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 59 uncu,
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 24 üncü ve 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
c) Başkan: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,
d) Başkan yardımcısı: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu başkan yardımcısını,
e) Denetime tabi birim: Teftiş Kurulu Başkanlığının denetim görev ve yetki sahasına

giren Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Milli Savunma Üniversitesi ile Bakanlık
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları
ile bağlılarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayrı ayrı serma-
yesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketler ve denetime tabi diğer kuruluşları,

f) İdari şube müdürlüğü: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı idari şube
müdürlüğünü,

g) İdari şube müdürlüğü personeli: Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
İdari Şube Müdürlüğünde görevli şube müdürü, şef ve diğer kadrolardaki personeli,

ğ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatlarına göre düzen-
leyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları
sağlayan ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
çerçevesinde yapılan merkezi sınavı,

h) Müfettiş: Millî Savunma Bakanlığı başmüfettişi, müfettişi, stajyer müfettişi ve mü-
fettiş yardımcısını,

ifade eder.
(2) Mevzuatta askerî iş müfettişine yapılan atıflar birinci fıkranın (h) bendinde yer alan

“müfettiş” tanımına yapılmış sayılır.
Teşkilat
MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, müfettişler ve idari şube mü-

dürlüğü personelinden oluşur. Başkanlığın merkezi Ankara’dır.
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Bakana bağlı olma
MADDE 5 – (1) Başkanlık doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler; teftiş, inceleme ve

soruşturmaları Bakan adına yaparlar, Bakan ve Başkan dışında hiçbir makam ve merciden emir
almazlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Başkanlık, Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki

görevleri yapar:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve ku-

ruluşların, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlılarının, Millî Savunma
Üniversitesi ve bağlılarının, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının birlikte veya ayrı
ayrı sermayesinin en az yüzde ellisine sahip olduğu şirketlerin her türlü faaliyet, hesap ve iş-
lemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

b) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde askerî işyerleriyle ilgili teftiş, inceleme
ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun
çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.

ç) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili mevzuat tekliflerini inceleyip görüş bildirmek
ve mevzuat teklif çalışmalarına katılmak.

d) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yap-
mak.

Teftiş Kurulu Başkanının atanması
MADDE 7 – (1) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-

nan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûl-
lerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine istinaden Cumhurbaşkanınca atanır.

Teftiş Kurulu Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup aşağıdaki görevleri ya-

par:
a) Başkanlığı yönetmek, çalışmaları düzenlemek ve denetlemek.
b) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak.
c) Müfettişleri görevlendirmek, çalışmalarını izlemek ve denetlemek.
ç) Yıllık çalışma plan ve programları hazırlayarak en geç ilgili olduğu yılın başında yü-

rürlüğe girecek şekilde Bakanın onayına sunmak, onaylanmış programların uygulanmasını ve
gerektiğinde değiştirilmesini sağlamak.

d) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini
sağlamak, ilgili birimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak iş-
lemleri izlemek, gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek.

e) Mevzuat hükümlerine göre müfettişlerin ve şube müdürlüğü personelinin atanma,
ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak Bakana teklifte bulunmak.

f) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla
yurt içi ve dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki, genel kültür ve ya-
bancı dil bilgilerinin artırılması yönünde hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzen-
lemek, bu tür çalışmalara katılmalarını sağlamak.

g) Sivil kaynaktan alınacak müfettiş yardımcılarının giriş sınavı ile yetki ve yeterlik sı-
navlarının yapılmasını ve yürütülmesini ve müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için eğitim
programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
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ğ) Askerî kaynaktan alınacak stajyer müfettişlerin giriş ve müfettişliğe geçiş sınavlarının
yapılmasını ve yürütülmesini ve stajyer müfettişlerin yetiştirilmesi için eğitim programlarının
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Uygulamada, müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı hallerde, bu fark-
lılığın giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

ı) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik
yönerge, genelge, rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

i) Bakan tarafından verilecek görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görevlendirilmesi, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Başkana görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere mü-

fettişler arasından en fazla dört müfettiş Bakan onayıyla başkan yardımcısı olarak görevlendi-
rilebilir.

(2) Başkan yardımcıları, müfettiş sıfat ve yetkisini haiz olup, Başkanın görevlendirmesi
doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet
MADDE 10 – (1) Başkan geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, başkan yardımcıla-

rından birine vekâlet görevi verir.
(2) Herhangi bir sebeple Başkanlık görevinin boşalması halinde vekâlet görevi Bakan

onayı ile belirlenir.
Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denetime tabi birimlerin her türlü faaliyet, hesap ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş,

inceleme ve soruşturma yapmak.
b) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde askerî işyerleriyle ilgili teftiş, inceleme

ve soruşturma yapmak.
c) Gördükleri yanlışlık, eksiklik ve usulsüzlükleri saptayarak işlerin daha iyi yürütül-

mesi için alınması gereken önlemlerle birlikte durumu Başkanlığa bildirmek, mevzuatın uy-
gulanmasından doğan aksaklıklar üzerinde incelemeler yaparak önerilerini Başkanlığa sun-
mak.

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetleri sırasında öğrenmiş oldukları ve görev em-
rinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konularda, gecikmeden
hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca görülen
veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

d) Teftiş, inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde, denetime tabi bi-
rimlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her
türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizlilik derecesi ne olursa olsun her türlü ev-
rak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik
etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin
asıllarını almak.

e) Teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları neticesinde raporlar düzenleyerek Baş-
kanlığa intikal ettirmek.

f) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,
liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini Başkanlığa intikal
ettirmek.

g) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yap-
mak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak.

ğ) Mevzuat çerçevesinde ilgilileri görevden uzaklaştırmak veya görevden uzaklaştır-
mayı teklif etmek.
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h) Başkanlıkça istenmesi durumunda belli bir konuda görüş oluşturmak ve Başkanlığa
sunmak.

ı) Başkanlıkça verilecek denetim hizmetleriyle ilgili diğer görevleri yapmak.
Müfettişlerin uyacakları hususlar
MADDE 12 – (1) Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği

saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Görevin başa-
rıyla yerine getirilmesi, adil ve objektif bir sonucun ortaya çıkması amacıyla dürüstlük, ba-
ğımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadır-
lar.

(2) Ayrıca müfettişler;
a) İcraya müdahale edemezler.
b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih, mühür ve

imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.
c) Görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.
Görevden uzaklaştırma
MADDE 13 – (1) Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygu-

lanabileceği görevlilerden;
a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların hesaplarını, bel-

ge ve defterlerini göstermekten ve soruları yanıtlamaktan kaçınanları; teftiş, inceleme ve so-
ruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek veya yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulu-
nanları,

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemleri yapmış
olanları,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin
birinci fıkrasının (E) bendine göre; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olanları, bu ör-
gütlere yardım edenleri, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kul-
lananları ya da kullandıranları, bu örgütlerin propagandasını yapanları,

ç) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olanları,
d) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren görevle ilgili başkaca önemli yolsuzluk-

larda bulunanları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti gerekleri yönünden
görev başında kalmaları sakıncalı olanları,

teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında, geçici bir önlem niteliğinde olmak
üzere görevden uzaklaştırabilirler.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden
uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Başkanlığa ve Ba-
kanlığa yazıyla derhal bildirilir.

(3) Soruşturma sonunda, disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem
uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldı-
rılması teklifi, müfettişlerce birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Başkanlığa
ve Bakanlığa bildirilir.

(4) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununa tabi per-
sonel hakkında görevden uzaklaştırma işlemlerinin tesisi söz konusu Kanuna göre yapılır.

İdari şube müdürlüğü
MADDE 14 – (1) İdari şube müdürlüğü, şube müdürü ile yeterli sayıda personelden

oluşur. Bunlar, işlerini gereği gibi yürütmekten Başkana karşı sorumlu olup şube müdürü Baş-
kanın talimatları doğrultusunda şubeyi yönetmekle görevli ve yetkilidir.

(2) İdari şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Başkanlığa gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, havalesi uyarınca izlemek, ce-

vaplarını hazırlamak ve ilgili olduğu yerlere göndermek.
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b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve havalesi uyarınca
ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek.

c) İşlemi tekemmül eden rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
ç) Müfettişlerin yolluklarını zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak.
d) Başkanlıkta görevli olanların özlük işlerini yürütmek.
e) Başkanlığın çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak.
f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) İdari şube müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile görev dağılımı ve buralarda

çalıştırılacak personel Başkan tarafından belirlenir.
(4) Şube personeli, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamaz, Başkanın

izni olmaksızın hiçbir evrak, defter ve raporu ilgilisi haricindeki kişilere gösteremez ve vere-
mezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Alımı, Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Yeterlik Sınavları

ve Müfettişlerin Atanması
Sivil kaynaktan müfettiş alımı
MADDE 15 – (1) Sivil kaynaktan müfettişliğe giriş, yapılacak giriş sınavını kazanmak

şartıyla müfettiş yardımcısı olarak gerçekleşir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü
olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(2) Giriş sınavına başvurabilmek için gerekli şartlara aşağıda yer verilmiştir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşı-

mak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi

ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış
olmak.

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik uyarınca KPSS’de, sınav duyurusunda belirtilecek ilgili puan türünden veya tür-
lerinden Başkanlıkça belirlenecek asgari puan şartını sağlamak.

(3) Giriş sınavına başvuru şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değer-
lendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türü veya türleri
ile asgari puan, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli
ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce
Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlığın
internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(4) Sınava girmek isteyen adaylar; aday başvuru formu, son 6 ay içinde çekilmiş bir
fotoğraf ve ilgili mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış, KPSS sonuç belgesi sureti ile
yükseköğretim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı ya da kurumca onaylı suretiyle
Başkanlığa müracaat ederler. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, adres ve iletişim
bilgileri, doğum yeri ve tarihi, aile bilgileri, ilköğretim, lise ve üniversite bilgileri, kendileri
hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve gerekli diğer bilgiler
bulunur. Başkanlık, sınav başvurusunun elektronik ortamda yapılmasına karar verebilir.

(5) Başkanlık başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi
KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Birden çok puan türünün belir-
lenmesi durumunda, aday hangi puan türünden en yüksek puanı almışsa o puan esas kabul edi-
lir. Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının 20 katını geçmemek
üzere sınav duyurusunda belirtilir. Giriş sınavına çağrılacaklar listesi sınav tarihinden en az iki
hafta önce Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 29 Eylül 2021 – Sayı : 31613



(6) Giriş sınavı, Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
Başkan sınav kurulunun başkanı olup üç üyesi Bakanlıktaki birim amirleri arasından diğer
üyesi müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye
belirlenir. Müfettiş yardımcıları sınav kurulunda görevlendirilemez.

(7) Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde yapılabilir. Bakanlık, uygun gördüğü tak-
dirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-
kanlığı’na (ÖSYM), üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarına da yaptırabilir. Bu takdirde yazılı sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş
arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

(8) Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:
a) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, ceza muhakemesi hu-

kuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk.
b) İktisat grubu: Makro ve mikro iktisat, uluslararası iktisat, para, banka ve kredi.
c) Maliye grubu: Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi,

kamu maliyesi.
ç) Muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali analiz ve teknikleri.
(9) Yazılı sınav soruları, sınav gruplarına göre sınav kurulunca ayrı ayrı hazırlanır. Ha-

zırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla tespit edilir. Tutanaklar sınav kurulu üyelerince
imzalandıktan sonra sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konulur. Zarflar, kapatma yerlerinin
üstleri mühürlenip sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra Başkanlıkta muhafaza edilir.

(10) Yazılı sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak
sınava başlanır ve durum tutanakla tespit edilir. Sınav sonunda toplanan cevap kağıtları bir
zarfa konulur, üzerine sınav grubu, sınav tarihi ve yeri, içine konulan kağıt sayısı yazılarak ka-
patılır. Zarfın üzeri mühürlenerek imzalanır. Bu hususlar ile sınav sırasında meydana gelen
kayda değer olaylar sınavı tamamlayan son iki adayın da katılımıyla sınav kapanış tutanağı ile
tespit edilir. Sınav disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine veya başkasının yerine sınava gi-
rilmesine engel olmak, sınavı düzenli yürütüp sonuçlandırmak sınav kurulunun görevidir. Kop-
ya çekenler yahut kopya çekme girişiminde bulunanlar, sınav disiplinini bozanlar sınav salo-
nundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha sınava alınmazlar. Herhangi
bir sınav grubuna alınmayanlar ya da girmeyenler, sonraki grupların sınavına giremezler.

(11) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden
en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.
Sınav gruplarından herhangi birinden 60 puandan aşağı not alan adayın diğer sınav gruplarına
ilişkin sınav kağıtları değerlendirilmez. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan
alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katını geçmemek üzere, duyuruda
belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü
sınava çağrılır. Yazılı sınav sonuçları, Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle du-
yurulur. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin
bilgileri içeren tebligat yapılır.

(12) Sözlü sınava çağrılan adaylardan, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik du-
rumuna dair yazılı beyanı, nüfus cüzdanı sureti ile kendi el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış
özgeçmişi ve yeteri kadar fotoğraf istenir.

(13) Sözlü sınav; adayın hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgisinin yanı sıra, bir
konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil kabiliyetinin, davranış
ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılı-
ğının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değer-
lendirilmesi suretiyle yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için, sınav kurulu başkan ve
üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalamasının en az 70 olması gerekir.
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(14) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur. Adaylar giriş
sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama ya-
pılacak kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, asıl kazanan aday sayısını geçmemek üzere
diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir. Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı pua-
nının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(15) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları tutanakla tespit edilir. Giriş sınavında başarılı olan-
ların listesi asıl ve yedek kazananlar şeklinde Bakanlığın internet sayfasında duyurulur. Ayrıca,
sınavı asıl kazanan adaylara tebligat yapılır.

(16) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak müfettiş yardımcılığı
giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine göre münhal kadrolara müfettiş yardımcısı olarak
atanır. Asıl kazananlardan ataması yapılamayan veya ataması yapıldığı halde göreve başlama-
yan ya da göreve başladıktan sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, başarı sırası daha yüksek
olan adaya öncelik verilmek suretiyle yedek kazananlar arasından atama yapılabilir. Sınav so-
nuçları atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

(17) Giriş sınavı ile ilgili olarak bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir
kayıt sistemi kullanılmaz.

(18) Giriş sınavına başvuranlardan kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge
verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları ya-
pılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde ke-

sintisiz olarak üç ayı aşan hastalık, doğum ve aylıksız izin kullananlar ile askere gidenlerin sü-
releri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.

(2) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi; teorik eğitim, refakat ve bağımsız iş yapma
olmak üzere üç aşamalı bir süreci kapsar.

(3) Teorik eğitim aşamasında, müfettiş yardımcılarına bir program çerçevesinde mü-
fettişlik mesleğine yönelik eğitim verilir. Eğitim programı, program koordinatörü olarak görev
yapacak Başkanın görevlendireceği iki müfettiş tarafından hazırlanarak Başkanın onayına su-
nulur ve sonra uygulamaya konulur. Programda eğitim konuları ve eğitimcilerin isimlerine yer
verilir. Programın uygulanmasında Başkanlıktaki müfettişlere eğitimci olarak görev verilir. Ay-
rıca programın uygulanmasında akademisyenlerden, diğer bakanlıkların müfettişlerinden ve
denetime tabi birimlerin personel, teknik donanım ve her türlü imkanlarından yararlanılabilir.
Eğitim programında, denetime tabi birimlerin mevzuatı, faaliyet alanları ve uygulamalarına da
yer verilir. Bu bağlamda bu birimlerin üst düzey amirleri ve komutanları tarafından programda
belirlenecek tarihlerde birimi tanıtıcı ders mahiyetinde oturum yapılması sağlanabilir. Eğitim
programının sonunda müfettiş yardımcıları genel bir yoklama sınavına tabi tutulurlar. Yazılı
olarak yapılacak bu sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Refakat aşamasında, müfettiş yardımcıları dörder ay süreyle üç müfettişin refaka-
tinde görevlendirilirler. Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet
gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar. Müfettiş yardımcıları belirtilen
süre zarfında müfettişin rehberliği doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yar-
dımcıları, refakat süresince tek başlarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar ve bağımsız
rapor düzenleyemezler. Müfettişler, refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarına refakat süresi
sonunda müfettişlik yeteneği, mesleki bilgi ve temsil kabiliyetini yansıtır mahiyette 50 puandan
az olmamak üzere 100 tam puan üzerinden refakat notu verirler.

(5) Genel yoklama sınavından alınan not ve refakat notlarının aritmetik ortalaması 70
ve üzeri olan müfettiş yardımcıları, bağımsız iş yapma aşamasına geçer. Bağımsız iş yapma
aşamasına geçiş, Başkanlıkça verilecek yetkili müfettiş yardımcısı yazısıyla olur. Bağımsız iş
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yapma aşamasında müfettiş yardımcıları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip
olarak görev yaparlar.

(6) Müfettiş yardımcıları, yetiştirme programı kapsamında Başkanlıkça belirlenen ko-
nularda tez hazırlarlar. Tez konularının belirlenmesi, tez jürisi oluşturulması, tezin kabulü gibi
hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Yeterlik sınavı
MADDE 17 – (1) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için; bağımsız iş yapma aşa-

masına geçmiş olmak ve müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olmak gerekir.
(2) Müfettiş yardımcılarından, bağımsız iş yapma aşamasına geçemeyenler ile müfet-

tişlik mesleğiyle bağdaşmayan tutum ve davranışları müfettiş raporu veya yargı kararı ile sap-
tanan, kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında
başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun Bakanlıkta başka bir göreve atanırlar.

(3) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardımcılığı süresinin
bitimini izleyen en geç üç ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına alınacak mü-
fettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat en az bir ay önceden yazılı olarak bil-
dirilir.

(4) Yeterlik sınavı, Bakan onayıyla oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından ya-
pılır. Başkan sınav kurulunun başkanı olup diğer üyeleri müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca,
müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda yer alan konu alanlarından ya-
pılır:

a) Bakanlık teşkilat ve görevlerine ilişkin mevzuat.
b) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına ilişkin mevzuat.
c) Teftiş Kurulu Başkanlığı mevzuatı.
ç) Devlet memurları mevzuatı.
d) Türk Silahlı Kuvvetleri personel mevzuatı.
e) Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet mevzuatı.
f) Türk Silahlı Kuvvetleri disiplin mevzuatı.
g) Türk ceza mevzuatı.
ğ) Askerî ceza mevzuatı.
h) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması mevzuatı.
ı) Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele mevzuatı.
i) Türk ticaret mevzuatı.
j) Kamu ihale mevzuatı.
k) Kamu mali yönetimi ve kontrolü mevzuatı.
l) Harcırah mevzuatı.
m) İş ve sosyal güvenlik mevzuatı.
(6) Yazılı ve sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yeterlik sınavında

başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınmış ol-
ması ve alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

(7) Yeterlik sınavında başarı gösterenler, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe
atanırlar.

Askerî kaynaktan müfettiş alımı
MADDE 18 – (1) Askerî kaynaktan müfettişliğe giriş, yapılacak giriş sınavını kazan-

mak şartıyla stajyer müfettiş olarak gerçekleşir. Giriş sınavı Bakan onayıyla oluşturulacak beş
kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Başkan sınav kurulunun başkanı olup üç üyesi Bakan-
lıktaki birim amirleri arasından diğer üyesi müfettişler arasından belirlenir. Ayrıca, müfettişler
arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Giriş sınavı yazılı ve/veya mülakat şeklinde ya-
pılır. Giriş sınavının hangi usulle yapılacağı Bakan onayı ile belirlenir.
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(2) Giriş sınavına başvuru şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değer-
lendirme yöntemi, atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru ta-
rihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar,
sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın ve kuvvet komutanlıklarının internet adresinde
yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(3) Giriş sınavına başvurabilmek için; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde üst subay
(binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunmak gerekir.

(4) Sınava girmek isteyen adaylar, aday başvuru formu ve son altı ay içinde çekilmiş
bir fotoğrafla Başkanlığa müracaat ederler. Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, adres
ve iletişim bilgileri, doğum yeri ve tarihi, aile bilgileri, ilköğretim, lise ve üniversite bilgileri,
kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve gerekli diğer
bilgiler bulunur. Sınav başvurusunun elektronik ortamda yapılması için de olanak sağlanabi-
lir.

(5) Başvuruda bulunanların sicil notları, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları,
yabancı dil bilgileri Başkanlıkça değerlendirilir.

(6) Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavı aşağıdaki şekillerde yapılabilir:
a) Giriş sınavının sadece yazılı olarak yapılması durumunda; atama yapılacak kadro

sayısının en fazla 20 katı aday Bakan onayıyla sınava çağrılır. Yazılı giriş sınavı 17 nci mad-
denin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarından yapılır. Yazılı giriş sınavında 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar,
puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak
kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum
bir tutanağa bağlanır.

b) Giriş sınavının sadece mülakat şeklinde yapılması durumunda; atama yapılacak kad-
ro sayısının en fazla 4 katı aday Bakan onayıyla sınava çağrılır. Mülakat giriş sınavında 17 nci
maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ile adayın askerlik
bilgisinin yanı sıra, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil
kabiliyetinin, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna ka-
biliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik geliş-
melere açıklığının değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu başkan ve üyelerince her
bir adaya ayrı ayrı puan verilir ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın giriş sınavı puanını
teşkil eder. Bu puanlar tutanağa geçirilir. Mülakat giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar,
puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak
kadro sayısı kadar en başarılı adaylar asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum
bir tutanağa bağlanır.

c) Giriş sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda; yazılı sınava atama
yapılacak kadro sayısının en fazla 20 katı aday Bakan onayıyla çağrılır. Yazılı sınav 17 nci
maddenin beşinci fıkrasında yer alan konu alanlarından yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar mülakat sınavına
alınmazlar. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapı-
lacak kadro sayısının en fazla 4 katı aday (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil)
Bakan onayıyla mülakat sınavına çağrılır. Mülakat sınavı; adayın, 17 nci maddenin beşinci fık-
rasında yer alan konu alanlarına ilişkin bilgi düzeyi ile askerlik bilgisinin yanı sıra, bir konuyu
kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, temsil kabiliyetinin, davranış ve
tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendi-
rilmesi suretiyle yapılır. Her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerince 100 tam puan üzerinden
ayrı ayrı puan verilir ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın mülakat sınavı puanını teşkil
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eder. Bu puanlar tutanağa geçirilir. Giriş sınavı notu yazılı ve mülakat sınav notlarının aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanır. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek
adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar
aday asıl, diğerleri yedek kazanan olarak belirlenir ve bu durum bir tutanağa bağlanır.

(7) Adayların başarı sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde kıdemi
yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapı-
lacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl kazananlardan
ataması yapılamayan olursa başarı sırası daha yüksek olan adaya öncelik verilmek suretiyle
yedek kazananlar arasından üç ay içinde atama yapılabilir.

(8) Giriş sınavında başarılı olanların listesi asıl ve yedek kazananlar şeklinde Bakanlığın
internet sayfasında duyurulur. Ayrıca, sınavı asıl kazanan adaylara tebligat yapılır.

(9) Giriş sınavı ile ilgili olarak bu maddede yer alan hususlar dışında herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.

(10) Giriş sınavında başarı gösterenler stajyer müfettişliğe atanır.
Eğitim programı ve müfettişliğe atanma
MADDE 19 – (1) Askerî kaynaktan alınan stajyer müfettişlere bir program çerçeve-

sinde müfettişlik mesleğine yönelik eğitim verilir.
(2) Eğitim programı, program koordinatörü olarak görev yapacak Başkanın görevlen-

direceği iki müfettiş tarafından hazırlanarak Başkanın onayına sunulur ve sonra uygulamaya
konulur. Programda eğitim konuları ve eğitimcilerin isimlerine yer verilir. Programın uygu-
lanmasında Başkanlıktaki müfettişlere eğitimci olarak görev verilir. Ayrıca programın uygu-
lanmasında akademisyenlerden, diğer bakanlıkların müfettişlerinden ve denetime tabi birim-
lerin personel, teknik donanım ve her türlü imkanlarından yararlanılabilir. Eğitim programında,
denetime tabi birimlerin mevzuatı, faaliyet alanları ve uygulamalarına da yer verilir. Bu bağ-
lamda bu birimlerin üst düzey amirleri ve komutanları tarafından programda belirlenecek ta-
rihlerde birimi tanıtıcı ders mahiyetinde oturum yapılması sağlanabilir.

(3) Stajyer müfettişlerin stajyerlik süresi bir yıl olup bu sürenin sonunda Bakan onayıyla
oluşturulacak beş kişilik sınav kurulu tarafından giriş sınavında belirtilen konu alanlarından
sözlü sınava tabi tutulurlar. Başkan sınav kurulunun başkanı olup diğer üyeleri müfettişler ara-
sından belirlenir. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.

(4) 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar stajyerlik süresini başarıyla ta-
mamlamış olur ve müfettişliğe atanır. 70 puanın altında kalanlar Bakanlıkta durumlarına uygun
kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Faaliyetleri ve Raporlar

Denetim faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucunda düzenlenecek raporlar ve yapılacak
işlemler

MADDE 20 – (1) Teftiş, inceleme ve soruşturma şeklinde ortaya konan denetim faali-
yetlerinin iradi dayanağı Bakanın emri veya onayıdır.

(2) Denetim faaliyetleri, bir ihbar, şikâyet, talep veya gerek üzerine ortaya çıkabilir ve
planlı denetim faaliyetleri ve plansız denetim faaliyetleri şeklinde gerçekleşir. Planlı denetim
faaliyetleri her takvim yılından önce hazırlanan ve o takvim yılında hangi denetime tabi bi-
rimlerin denetleneceğini ortaya koyan ve Bakan onayını veya emrini müteakip icra edilmeye
başlanan denetim faaliyetleridir. Planlı denetim faaliyetleri teftiş şeklinde icra edilir. Plansız
denetim faaliyetleri ise önceden bir takvime bağlanmaksızın Bakanın emir veya onay vermesi
üzerine teftiş, inceleme ve soruşturma şeklinde icra edilebilen denetim faaliyetleridir.

(3) Teftiş, denetime tabi birimlerin faaliyet, hesap ve işlemlerinin örnekleme yöntemiyle
denetlenmesidir. Denetime tabi birimlerin faaliyet, hesap ve işlemleri bir seferde bir bütünlük

29 Eylül 2021 – Sayı : 31613                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



içerisinde denetlenebileceği gibi fonksiyonel ya da bölümsel açıdan yıllara sari olarak da de-
netlenebilir. Teftiş faaliyeti sonucunda teftiş raporu düzenlenir.

(4) İnceleme, denetime tabi birimlerin veya bu birimlerdeki görevlilerin faaliyet, hesap
ve işlemlerinden belli bazılarının özellikle bir ihbar ya da şikayete bağlı olarak ayrıntılı denet-
lenmesidir. Ön inceleme; incelemenin özel bir hali olup, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Me-
murlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.
İnceleme faaliyeti sonucunda inceleme raporu, ön inceleme faaliyeti sonucunda ön inceleme
raporu düzenlenir.

(5) Soruşturma, denetime tabi birimlerdeki görevlilerin ve varsa üçüncü kişilerin Türk
Ceza Kanununa, Askerî Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sa-
yılan ve genel hükümlere göre soruşturulup kovuşturulacak eylemleriyle disiplin suçu niteli-
ğindeki tutum ve eylemlerinin denetlenmesidir. Soruşturma faaliyeti sonucunda soruşturma ra-
poru düzenlenir. Soruşturma raporu, denetime tabi birimlerdeki görevlilerin ve varsa üçüncü
kişilerin ceza ve disiplin hukuku açısından sorumluluğunu ve haklarında uygulanabilecek ceza
ile alınabilecek idari tedbir ve kararları ortaya koyar.

(6) İnceleme ve soruşturma faaliyetleri genel olarak iç içe olup Bakan tarafından aksi
emredilmedikçe ya da olayın kendisi sadece inceleme yapılmasını gerekli kılmıyorsa onay “in-
celenmesi ve gerekirse soruşturulması” şeklinde alınır. Yapılan inceleme sonucunda konunun
soruşturmalık bir boyutu ortaya çıkmazsa düzenlenecek rapor, inceleme raporu, soruşturmalık
boyutu veya boyutları ortaya çıkarsa soruşturma raporu olur.

(7) Hesap teftişi, teftişin özel bir hali olup Bakanlık teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı
ve kuvvet komutanlıkları bünyesinde bulunan teftişe tabi birlik ve kurumların yıllık hesap ve
işlemleri ile bütçe uygulamasına ait işlemlerinin denetlenmesidir. Hesap teftişinde, bir önceki
bütçe veya takvim yılından devreden, teftişi yapılan bütçe veya takvim yılında giren, teftişi
yapılan bütçe veya takvim yılında çıkan, bir sonraki bütçe veya takvim yılına devreden mal,
para ve diğer her çeşit kıymetin kayıt ve belgesinin mevzuata uygunluğu ile bunların yeri, de-
polama şekli, miktarı ve niteliği yıllık teftiş programına göre kontrol edilir ve sonucunda hesap
teftiş raporu düzenlenir.

(8) Askeri iş teftişi, teftişin özel bir hali olup, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı çerçeve-
sinde askerî işyerleriyle ilgili yapılan teftiş ve denetimi ifade eder ve sonucunda askeri iş teftiş
raporu düzenlenir.

(9) Denetleme ve değerlendirme, teftişin özel bir hali olup, denetime tabi birimlerin as-
keri usullerle denetimini ifade eder ve sonucunda denetleme ve değerlendirme raporu düzen-
lenir.

(10) Bu maddede yer verilen raporlar; tespit, görüş ve teklifler açısından açık, tekrardan
uzak, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun olmalı, teftiş, inceleme ve soruşturma sonucu elde
edilen maddi ve hukuki delillere dayandırılmalıdır. Söz konusu raporlar, bir nüshası Başkan-
lıktaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek üzere yeterli sayıda
düzenlenir. Raporun her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenip paraflanır, son sayfası mü-
fettiş tarafından imzalanır, rapor ekleri ise sadece mühürlenir. Ayrıca, Başkanlıkça uygun gö-
rülmesi ve elektronik olarak imzalanması halinde rapor ve ekleri elektronik ortamda düzenlenip
sunulabilir.

(11) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlıkça usul ve esas bakımından
değerlendirildikten sonra işleme konur.

(12) Tuğgeneral/tuğamiral rütbesi ve üstü rütbedeki asker ve rütbe denkliği bunlara eşit
sivil görevliler ile rütbe denkliği bulunmayan genel müdür ve genel müdür yardımcısı, kurum
başkanı ve yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunanlar hakkında adli ve/veya idari işlem ön-
gören raporlar ile Başkanlıkça Bakanlık Makamına sunulması gerekli görülen raporlar Bakanın
onayına sunulur.
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(13) Tekemmül etmiş raporlardan yapılacak işlem bulunmadığı anlaşılanlar ile ilgili
merci ve makamlara gönderilmesinde fayda görülmeyenler Başkanlıkça saklıya alınır diğerleri
ilgili birimlere gönderilir ve sonuçları aynı birimler aracılığıyla takip edilir.

(14) Başkanlığa intikal eden ihbar ve şikayetlerle ilgili Başkan gerek görmesi halinde
bir ön araştırma yaptırabilir ve sonucuna göre Bakanlık Makamından incelenip soruşturulması
için onay alınıp alınmamasına karar verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kıdem, Müfettişlik Güvencesi, Başmüfettişliğe Atanma

Müfettişlik kıdemi
MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki

başarı sırası esas alınır. Bu kıdem, müfettiş yardımcılığı süresince geçerlidir.
(2) Müfettişlik kıdeminin belirlenmesinde, sivil kaynaktan alınan müfettişler için ye-

terlik sınavındaki başarı sırası esas alınır.
(3) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca ata-

nanlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör
unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu
yöneticiliklerinde geçen sürelerin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların hizmet sürele-
rinin yarısı, bu Yönetmelik uyarınca askeri kaynaktan atananların ise müfettişlik dışında geçen
sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Müfettişlik güvencesi
MADDE 22 – (1) Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini en-

gelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya
yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında başka bir
göreve atanamazlar.

(2) Askerî kaynaktan alınan müfettişler 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğindeki garnizon hizmet sürelerinden
ve benzeri yükümlülüklerden muaftırlar.

(3) Görevden alınmayı gerektirir şartların gerçekleşmesi halinde kamu görevinde kal-
malarına engel bir hal yoksa Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma
MADDE 23 – (1) Başkanlıkta, sivil kaynaktan alınan ve müfettiş yardımcılığında geçen

süre dahil en az on yıl çalışmış olan müfettişler ile askeri kaynaktan alınan ve en az beş yıl ça-
lışmış olan müfettişler başmüfettişliğe atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim Görevinin Yürütülmesine İlişkin Hususlar

Denetim görevinin devralınması
MADDE 24 – (1) Denetime tabi birimlerin denetim birimlerince veya görevlendirilen

kişi ya da muhakkiklerce daha önce denetime başlanılmışsa aynı konuda Bakanlık makamı ta-
rafından verilen emir veya onay üzerine, denetim yapmakla görevlendirilen müfettişlerin Baş-
kanlığın bilgisi dahilinde talep etmesi durumunda, söz konusu denetim bulunduğu aşamada
derhal kendilerine devredilir.

(2) Gerek birinci fıkrada belirtildiği şekilde, gerekse müfettişler arasında, başlanılmış
bulunan denetim görevinin devri söz konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır.
Bu tutanakta devredilen denetim görevinin ne olduğunu, devir gününe kadar söz konusu dene-
tim göreviyle ilgili ne tür iş ve işlemler yapıldığını belirten açıklamalar ile devralana teslim
edilen belgelerin listesi yer alır.

(3) Durum bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.
Denetim görevinin yürütülmesi
MADDE 25 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen görev yazısı ile denetime başlamış

sayılır.
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(2) Müfettişler, görevlendirildikleri denetimleri makul süre içerisinde veya belirlenen
sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. Denetimlerin gereğinden
fazla uzaması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

(3) Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış denetim tamamlanmadan
diğer bir denetime başlanılmaz. Ancak, denetimin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle geci-
kecek ise Başkanlığın bilgisi dahilinde başka bir denetime başlanabilir.

Heyet halinde çalışma
MADDE 26 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde heyet halinde de

görevlendirilebilir.
(2) Heyet halinde görevlendirmelerde; heyetin koordinasyonu, heyete dahilse başkan

yardımcısı, değilse heyetteki en kıdemli müfettiş tarafından sağlanır.
Denetime yardımcı olma yükümlülüğü
MADDE 27 – (1) Müfettişler, yürüttükleri denetim görevi yönünden gerekli gördükleri

bilgileri, defter ve belgeleri, gizlilik derecesi ne olursa olsun denetlenenlerden istemek ve gör-
mek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa,
depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde
yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel
kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini ge-
ciktirmeden yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Denetlenenler, müfettişlerin sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek,
bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına
erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler ve ka-
yıtları, gizlilik derecesi ne olursa olsun sözlü veya yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek,
incelemesine sunmak ve yine sözlü veya yazılı talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe
vermek zorundadır.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-
yasında saklanmak üzere denetlenenlere verilir.

(4) Denetlenenler, denetim görevinin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere ko-
numlarına uygun çalışma yeri ve imkanı sağlamak, gereken her türlü kolaylığı göstermekle
yükümlüdürler.

Denetlenenlerce izin kullanılması
MADDE 28 – (1) Denetim başladıktan sonra, denetlenenlerin hastalık ve benzeri zo-

runlu nedenler dışında izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullan-
maya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdarede geçici görevlendirme
MADDE 29 – (1) Müfettişler, yardımcılık dönemi hariç, yazılı muvafakatlarının alın-

ması koşuluyla, Başkanın uygun görüşü ve Bakanın onayı üzerine idari birimlerde geçici olarak
görevlendirilebilirler.

Yurt dışına gönderilme
MADDE 30 – (1) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürür-

lüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında
Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Başkanlıkta fiilen en az beş yıl görev yapmış mü-
fettişlerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan alanlar Bakanlığı
ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere bütçenin ilgili tertibindeki ödenek-
ten yararlandırılarak Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile altı ay süreli yurt dışına gönderile-
bilir.
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(2) Yurt dışına gönderilenler tarafından, inceleme ve araştırma konularıyla ilgili düzen-
lenecek yurt dışı inceleme ve araştırma raporu, dönüş tarihinden itibaren üç ay içinde Başkan-
lığa tevdi edilir.

Sosyal haklar
MADDE 31 – (1) Sivil kaynaktan alınan müfettişler, denetim görevi için gittikleri yer-

lerde, 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri
Ordu Evleri, Askerî Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri ile Eğitim Merkezleri
Yönetmeliği kapsamındaki tesislerden kendileri, eş ve çocukları bakımından üst subaylar gibi
istifade ederler.

Yazışma usulü
MADDE 32 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları

ile gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak TBMM, Cumhurbaşkanlığı
ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarının
merkez ve yurt dışı teşkilatları, yüksek yargı organları, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet ko-
mutanlıkları karargâhlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

Mühür ve kimlik kartı
MADDE 33 – (1) Müfettişlere, beratıyla birlikte resmi bir mühür verilir. Ayrıca Millî

Savunma Bakanlığı Akıllı Kart Yönetim Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek personel kimlik
kartında müfettiş ibaresi yer alır.

Yönergeler
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanın onayı

ile çıkarılacak yönergelerle belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 35 – (1) 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî

Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Ba-

kanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Mevzuatta Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği ile Millî

Savunma Bakanlığı Hesap Teftiş Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayı-
lır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye

Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 21 inci maddenin

üçüncü fıkrasının ilgili hükümleri kapsamına girmekte olup Başkanlığa müfettiş olarak atanmış
olanların atanma tarihinden önce kurumlarında fiilen denetim elemanı olarak görev yaptıkları
süreler Başkanlıkta geçirilmiş sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta müfettiş olarak görev yapan subaylar
18 inci ve 19 uncu maddelere göre atanmış sayılır.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.
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Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel
Müdürlüğünden:

TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN
(TÜRASAŞ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ

KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI İÇİN
SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hiz-
met alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (g) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Çerçeve anlaşma: İdare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman

aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen mik-
tarların tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı,

b) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan,
danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden
danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini
verenleri,

c) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve ihale dokümanlarında belirtilen
diğer şartlar yönünden en uygun teklifi,

ç) Fiyat dışı unsurlar: Fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, ve-
rimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları,

d) Hizmet: Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, TÜRASAŞ’ın ana faaliyetlerine
ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen hizmet alımlarını,

e) İdare: TÜRASAŞ Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini,
f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımı işlerinin istek-

liler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını mü-
teakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

g) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde isteklilere talimatları
da içeren idari şartnameler ile teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve
bilgileri,

ğ) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

h) İstekli: Mal veya hizmet alımları için teklif veren tedarikçiyi,
ı) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanı satın almış

gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
i) Komisyonlar: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan komisyonları,
j) Mal: Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, TÜRASAŞ’ın ana faaliyetlerine

ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal alımlarını,
k) Onaylı Tedarikçi: Tedarikçi değerlendirme süreçleri neticesinde uygun bulunan te-

darikçileri,
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l) Onaylı tedarikçi listesi: Tedarikçi değerlendirme süreçlerinde başarılı olmuş tedarik-
çilerin isim, ticari unvan, adres, uzmanlık alanları, kapasite, yeterlik ve benzeri bilgilerinin uy-
gun ortamda muhafaza edildiği veri tabanını,

m) Ortak girişim: Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek mal veya hizmet alım-
larına teklif vermek için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma
ile oluşturdukları iş ortaklığını,

n) Piyasa fiyat araştırma tutanağı: Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araştırma so-
nucunda elde edilen tekliflerin yazıldığı tutanağı,

o) Protokol: Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeyi,
ö) Sipariş teyidi: Sözleşme yapılmayan hallerde, ihalenin kesinleşmesini takiben, yük-

leniciye İdare tarafından gönderilen ve İdarenin talep ettiği mal veya hizmete ilişkin bilgiler
ile alıma ilişkin şartları içeren ve yüklenici tarafından imzalanarak İdareye geri gönderilen ya-
zıyı,

p) Talep belgesi: Talep sahibi birim tarafından hazırlanan ve talep edilen mal veya hiz-
met alımının niteliklerini, niceliklerini, Kamu İhale Kurumu tarafından onaylanmış, TÜRA-
SAŞ’ın ana faaliyetlerine ilişkin 3 (g) istisna kapsamında kabul edilen mal veya hizmet alım-
larının ana faaliyet kalemlerinden hangisine ait olduğunu, mal ve hizmet alımının aciliyet arz
etmesi halinde ise gerekçeleri ile birlikte aciliyetini gösteren raporu içeren belgeyi,

r) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları için idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı
anlaşmayı,

s) Talep sahibi birim: İhale konusu işi talep eden idare bünyesinde yer alan bütün bi-
rimleri,

ş) Tedarikçi: Mal veya hizmet alımı ihalesine teklif veren veya mal veya hizmet alımının
yapıldığı gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimi,

t) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihale ve alımlarda isteklinin idareye sunduğu
fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

u) Tek kaynaktan talep formu: İhtiyaçların tek kaynaktan temin edilmesinin zorunlu ol-
ması durumunda talep belgesi ekine konulacak formu,

ü) Üst ihale yetkilisi: İhale yetkilisine yetki devri yapan makamı,
v) Yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak

katma değer vergisi hariç olmak üzere bulunan ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde
gösterilen maliyeti,

y) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım
yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,

z) Zeyilname: İhale dokümanı değişiklik belgesini,
ifade eder.
Temel ilkeler
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde uyulacak temel ilkeler aşa-

ğıda belirtilmiştir:
a) İhtiyaçların belirlenen usullerde zamanında, uygun şartlarda temin edilmesi, ihalede

açıklığın, rekabetin, şeffaflığın, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin
ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alım
işleri bir arada ihale edilemez.

c) Yıllık yatırım programında ve işletme bütçesinde yer almayan ve ödeneği bulunma-
yan işler için ihaleye çıkılamaz, harcama ve tedarik yapılamaz. Ancak ertesi mali yılda ger-
çekleşebilecek veya süreklilik arz eden ve ödeneği her yıl rutin olarak programlanan mal ve
hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.
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ç) Yetki limitlerinin altında kalmak amacı ile mal veya hizmet alımları kısımlara bölü-
nemez.

d) Bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.
e) Satın alma, kârlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma işleminde kârlılık;

sadece fiyatta en ucuzun değil, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti ile sağlanır. Eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen en düşük fiyat olabileceği gibi, işletme, bakım
maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki diğer unsurların oransal olarak
dikkate alınması ile de belirlenebilir.

f) İhale dokümanlarını oluşturan teknik, idari, özel şartnameler ile sözleşme yapılmasını
gerektiren hallerde sözleşme tasarısı ve gerekli bilgi ve belgeler hazırlanmadan, satın alma ve
ihale organlarınca ihale işlemleri başlatılamaz.

Yetkiler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde;
a) Genel Müdürün ihale yetki limiti Yönetim Kurulunca belirlenir. Genel Müdür kendi

yetki sınırlarını aşmamak üzere bu yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilir.
b) Yetki limitleri aşılamaz. Ancak gerekli hallerde yetki limitlerini aşan satın alma ve

ihaleler için talep sahibi birimce Genel Müdürden veya Yönetim Kurulundan yetki limitleri
çerçevesinde onay alınır. Yaklaşık maliyet bedeli, talebin yapıldığı tarih itibariyle 4734 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi için öngörülen güncel tutarı aşan iha-
leler, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılamaz.

(2) Verilen yetkiye ait karar tasdiki ve değişiklik sadece yetki veren İhale Yetkilisi veya
üst İhale Yetkilisince yapılır.

Yaklaşık maliyet
MADDE 6 – (1) Yaklaşık maliyet hesabı, Yaklaşık Maliyet Komisyonu tarafından ya-

pılır. Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında hatalara
sebep olabilecek fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Yaklaşık Maliyet Komisyonu, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde
bulundurmak suretiyle, aşağıdaki bentler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını
veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplar:

a) Piyasada alım konusu mal ve hizmeti üreten, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından fiyat bildi-
rimi veya proforma fatura isteyerek veya bunların internet sayfalarında yayımlanan fiyatları
kullanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Ancak internet adresinden fiyat temin edilirken, fiyatın
güncel olması, özel kampanya şartlarına haiz olmaması ve fiyatı alınan ürünün piyasada bu-
lunduğu, üretimden kaldırılmadığı teyidinin alınması zorunludur.

b) Alım konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde İdarece alım yapılmış ise Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu alımlara
ilişkin fiyatlar güncellenerek de yaklaşık maliyet hesaplanabilir. Döviz ile yapılmış olan alım-
larda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden fi-
yatlar güncellenerek yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

(3) Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan her tür bilgi ve belgeye hesap cetveli
ekinde yer verilir ve hazırlayanlar tarafından imzalanır.

(4) İhale işlemlerine başlamadan önce, ihale onay belgesinin ekine konulmak üzere,
her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet
belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilân-
larında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açık-
lanmaz.
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Taleplerin bildirilmesi
MADDE 7 – (1) Mal ve hizmet alımları talep belgesi ile talep edilir. Talep sahibi birim

hazırlayacağı yaklaşık maliyeti, teknik şartnameyi, İdari Şartnameye konulmasını istediği özel
hükümleri ayrıca varsa fiyat dışı unsurları da belirterek, ödenek kalemini ve ödenek miktarını
gösteren talep belgesini satın alma ve ihale organlarına gönderir.

(2) Talep edilen mal ve hizmetin tek kaynaktan temin edilmesi zorunlu ise; gerekçesi
yazılarak tek kaynaktan talep formu doldurulup talep sahibi birimlerce imzalanarak talep bel-
gesi ekinde satın alma ve ihale organlarına gönderilir.

(3) Talep sahibi birimler ihtiyaçlarını, pazarlık usulü veya doğrudan teminde belirtilen
durumlardan biri ile karşılanmasını talep etmeleri halinde gerekçelerini ve taleplerinin pazarlık
veya doğrudan teminin hangi bendi kapsamına girdiğini belirtmek zorundadır.

İhale işlem dosyası
MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu

dosyada ihale sürecinin bulunduğu aşamaya göre Elektronik Kamu Alımları Platformu çıktıları
dâhil aşağıdaki belgeler yer alır:

a) Ekinde yaklaşık maliyet hesap cetveli bulunan ihale onay belgesi ve bütçe tertibinde
yer alan ödenek tutarı,

b) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate
alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya
nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemenin gerekçelerinin yer aldığı
açıklama belgesi,

c) İhale dokümanı ile düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar,
ç) İhale ilanı veya ihaleye davet mektupları,
d) Şikâyet başvuruları ile bu başvurular üzerine idarece alınan kararlar ve bunların bil-

dirimine ilişkin belgeler (idareye şikâyet başvurusu olması halinde),
e) İstekliler tarafından sunulan teklifler,
f) İhale komisyonu tutanak ve kararları,
g) İhale süreci ile ilgili diğer belgeler.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Çalışma Esasları

Komisyonlar
MADDE 9 – (1) Komisyonlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İhale Komisyonu: İhale yetkilisinin görevlendireceği bir personelin başkanlığında,

Mali İşler Birimi, Satın Alma Birimi ile talepçi üniteden uzman iki kişi olmak üzere en az beş
asıl üye ve asılların bulunmadığı hâllerde çağrılmak üzere beş yedek üyeden teşekkül eder. Ay-
rıca ihale komisyonu üyelerinin toplam sayısının tek sayıda olması esasına uygun olarak, lüzum
görüldüğünde Satınalma Birimlerinin önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile idare içinden veya
dışından üyeler de ihale komisyonuna dâhil edilebilir. İdarede yeterli sayı veya nitelikte per-
sonel bulunmaması hâlinde, diğer idarelerden veya kamu kurumu niteliğine sahip meslek oda-
larından ihale komisyonuna üye alınabilir.

b) İhtisas Komisyonu: Mal ve hizmet alımları işinde, ihale komisyonu başkanının yazılı
önerisi ve ihale yetkilisinin onayı ile oluşturulur. İstişari mahiyette çalışma yapar. İhtisas ko-
misyonunun değerlendirme esnasında ihtiyaç duyabileceği ve ihaleye iştirak eden isteklilerin
tekliflerinin esasını değiştirmeyecek ek bilgi ve açıklamalar Satınalma Birimi vasıtasıyla iste-
nir.

(2) İhale yetkilisi komisyon üyesi olamaz.
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İhale komisyonunun çalışma esasları ve görevleri
MADDE 10 – (1) İhale komisyonu üyelerince talep edilmesi durumunda gerekli ince-

lemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyası, ilan veya davet yapıldığı tarihten
itibaren Satınalma Birimi tarafından ihale komisyonu üyelerinin incelemesine açılır.

(2) İhale komisyonu eksiksiz toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda
çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy
kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(3) İhale komisyonu tekliflerin idari, teknik ve ticari yönlerden ihale dokümanlarına
uygunluğunu inceler ve değerlendirir. En uygun teklif için karar alır ve alınan kararın tatbiki
için ihale dosyasını Satınalma Birimine gönderir.

(4) İhale sürecindeki bütün değerlendirmeler İhale Komisyonu tarafından gerektiğinde
ihtisas komisyonlarından, ilgili birimlerden veya diğer idarelerden Satınalma Birimi vasıtasıyla
yazılı görüş alınarak yapılır.

(5) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin incelenmesi ve de-
ğerlendirilmesi safhasında tekliflerinin esasını değiştirmemek kaydıyla isteklilerden tamam-
layıcı bilgi ve belgeleri Satınalma Birimi vasıtasıyla isteyebilir.

(6) İhale komisyonu, ihaleye iştirak eden isteklilerin tekliflerinin ana hatlarını, ihale
bedelini, şartlarını, teslim yerini ve sürelerini belirten bir tutanak düzenler. İhale komisyonunun
kararlarında;

a) Karar tarihi, numarası ve dosya numarası,
b) Talepte bulunan ünitenin adı,
c) Sipariş konusu mal veya hizmetin cinsi,
ç) Teklif veren istekliler ve fiyatları,
d) Teklifin şartnamelere uygunluğu,
e) Ödeme ve teslim şartları,
f) Birim fiyatı (siparişe esas olan para cinsi ile ifade edilmeli ve fiyatın sabit veya es-

kalasyonlu olup olmadığı toplam bedeli kaydedilmek suretiyle açıkça belirtilmelidir.),
g) Seçilen isteklinin adı ve diğerlerine tercih nedeni,
ğ) Tek teklif üzerinden ihale kararı veriliyorsa bunun, değilse dikkate alınmayan diğer

tekliflerin varsa sebep ve gerekçelerinin açıklanması,
h) Varsa diğer açıklama ve düşünceler,
yer alır.
(7) İhale komisyonu kararları ihale yetkilisince onaylanır veya gerekçesi belirtilmek

suretiyle iptal edilir. İhale; ihale yetkilisince kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi
halinde ise hükümsüz sayılır.

(8) İhale Komisyonunun sekretarya görevi Satın alma birimi bünyesinde yer alan ra-
portörlük ünitesince yerine getirilir. Sekretarya;

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak,
b) Komisyonun toplanmasını sağlamak,
c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan ve/veya usulüne uy-

gun olup olmadığının ihale komisyonunca kontrolünü müteakip, tespit edilen hususları tutanağa
geçirmek,

ç) Komisyon yazışmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak,
d) İhale komisyonu üyelerince istenmesi durumunda, ihale dosyasını, raportörlüğe tevdi

edildiği tarihten itibaren gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere, ihale komisyonu üye-
lerine açmak,
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e) Tutulan tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlayıp üyelere imzalatmak,
f) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak,
ile görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 11 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir.

a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,
2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-

çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,
3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü

altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif

vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,
2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş

yıl içinde, kamu veya özel sektörde İdarece belirlenecek oranda gerçekleştirdiği veya denetle-
diği, İdarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sa-
yıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik per-
sonelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili
teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından ve-
rilen sertifikalar,

9) Teknolojik ürün deneyim belgesi,
10) Yerli malı belgesi,
11) Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları,
12) Teknik Şartname maddelerine tek tek cevap verilmesi.
(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangile-

rinin isteneceği, yeterlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, ihale dokümanında belirtilir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 12 – (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katı-

lamazlar.
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler, ihale dışı bırakılarak geçici teminat-

ları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edileme-
mesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal
edilir.
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Teknik şartnameler
MADDE 13 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten

teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği
nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığı ihale yetkilisi tarafından onaylanmak
kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) Teknik şartnameler:
a) İhtiyaç konusu alımın bütün özelliklerini, teknik kriterlerini, varsa kod numarası ile

ulusal ve uluslararası standartları ve normları kapsayacak,
b) Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlayacak teknik kriterleri içerecek,
c) Rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak,
şekilde hazırlanır.
(3) Teknik şartnamelerde varsa ulusal veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu

sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımla-
malara yer verilir. Belli marka, model, patent, menşei kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli
bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal veya ulus-
lararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün
olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka ve model belirtilebilir.
Ayrıca, idarenin müşterisi ile yaptığı sözleşme kapsamında yapmayı taahhüt ettiği işler için
müşteri tarafından belli bir marka ve model talebinin yapıldığı durumlarda ve tasarım projele-
rindeki teknik şartnamelerde marka ve model belirtilebilir.

(4) Teknik şartnamelerde idari, hukuki ve benzeri teknik olmayan hükümlere yer veril-
mez.

(5) İdare; uyguladığı teknik projelerden kaynaklanan zorunluluk nedeniyle veya ihale
konusu işin tek kaynaktan karşılanacak olması nedeniyle veya seri üretime konu olmayan araş-
tırma ve geliştirmeye ilişkin projeler için ihale onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik
şartname hazırlanmaksızın alım yapabilir.

(6) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın
prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına
yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

Tip ihale dokümanlarının hazırlanması
MADDE 14 – (1) Tip ihale dokümanları taslakları, mevcut idari, ticari, mali ve hukuki

mevzuat doğrultusunda ve daha önce yapılmış uygulamalar çerçevesinde elde edilen deneyim-
ler ve teknik şartlar göz önünde bulundurularak Satın Alma Dairesi Başkanlığı tarafından ha-
zırlanır. Tip ihale dokümanları taslakları Hukuk Müşavirliğinin mütalaası ve Genel Müdürün
onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Satınalma Dairesi Başkanlığı Tip ihale dokümanları taslaklarını hazırlarken idare
bünyesinde yer alan ilgili ünitelerin ve uzmanların bilgi ve görüşünü talep edebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Süreci

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 15 – (1) İdare tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihaleler;
a) Açık ihale usulü,
b) Pazarlık usulü,
usullerinden biri uygulanarak yapılır.
Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Bütün isteklilerin teklif verebileceği usuldür. Açık ihale usulünde,

ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır.
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(2) İstekliler, şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak tekliflerini hazırlayıp kapalı
zarf içinde, son teklif verme tarih ve saatine kadar belirtilen adrese ulaşacak şekilde posta ile
gönderirler veya elden teslim ederler. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir. Son
teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez ve açılmayarak ilgili firma
veya firmalara iade edilir.

Pazarlık usulü
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde açık ihale usulüne başvurulmaksızın Pa-

zarlık usulü ile ihale yapılabilecektir.
a) Açık ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda ihalenin bağlanamaması,
b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenil-

meyen olayların, savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların veya idare tarafından önceden
öngörülmeyen ihtiyaçların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu
olması,

c) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu ol-
mayan nitelikte olması,

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nede-
niyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

d) Mal veya hizmetin özelliği veya önemi itibarıyla gerekli kalitenin sağlanabilmesini
teminen Onaylı Tedarikçi Belgesine sahip firmalardan yapılacak alımlar,

e) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen ve
Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen parasal tutara kadar olan mal ve hizmet
alımı,

(2) Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde onaylı tedarikçi listesi içinden veya dı-
şından en az üç istekli veya tedarikçi, ilan yapılmaksızın davet edilir. Üç istekli veya tedarik-
çinin davet edilmesinin mümkün olmadığı hallerde gerekçesi belirtilmek üzere daha az sayıda
istekli veya tedarikçi de ilan yapılmaksızın davet edilebilir. Pazarlık yöntemiyle ihaleye davet
edilen istekliler ile tedarikçilerden ihale yetkilisinin onayı alınarak geçici teminat mektubu is-
tenmeyebilir.

(3) İsteklilerden, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre ilk tek-
liflerini kapalı zarf içerisinde vermeleri istenir. İhale gün ve saatinde alınan teklifler, varsa ka-
tılımcılar huzurunda açılır ve aynı gün komisyon huzurunda firmalardan ilk fiyat tekliflerini
aşmamak üzere, ihale kararına esas olacak son fiyat tekliflerini yazılı olarak vermeleri istenir.
Bu durumda, ihale günü hazır bulunmayan isteklilerin verdiği ilk teklifler son teklifleri sayı-
larak ihale süreci tamamlanabileceği gibi teknik veya idari yönden ayrıca inceleme gerektiren
hallerde ise ikinci ve son tekliflerin alınması daha sonra İdarenin belirleyeceği gün ve saatte
de yapılabilir. Bu durumda, ihaleye teklif veren bütün firmalara bildirimde bulunulur ve istek-
lilerden son tekliflerini belirtilen gün ve saate kadar kapalı zarf içerisinde sunmaları istenir.
Ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(4) Bu usulde, geçici ve kesin teminat alınıp alınmaması, sözleşme yapılıp yapılmaması,
ihale yetkilisinin onayına bağlıdır. İsteklilere gönderilecek ihaleye davet yazısı ile ihale sonuç
bildirimleri posta ile veya faks ile de yapılabilir.

Doğrudan temin
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, ihtiyaçların temini için ilan yapılmaksızın

doğrudan temin usulüne başvurulur.
a) İdarenin yurtiçi veya yurtdışı firmalarla ortak üretim, işbirliği gibi nitelikte, yazılı

sözleşmeye dayanan işlerinde, standardizasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi, sözleşme ile
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yüklenen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belli bir marka veya modelli malın alın-
masının zorunlu olduğu hallerde, temini gereken mal veya hizmetlerin sadece belli gerçek veya
tüzel kişi/kişilerden temin edilmesi zorunluluğunun bulunması,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi veya sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

c) İhalesi yapılana kadar temininde zaman kaybı bakımından İdareye zarar verebilecek
nitelikte olup, ihale süreci tamamlanıncaya kadar İdarenin ihtiyacını karşılayacak kadar kısmı
için temin edilecek mal ve hizmetler,

ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve yeknesaklığın sağlan-
ması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden veya ima-
latçısı/yetkili satıcısından alınması,

d) Üretim ve onarım faaliyetlerini aksatacak şekilde acil olan mal ve hizmet alımları
ile bu tür malzemelerin ve ithal malzemelerin nakliyesi,

e) Onarım veya imalat süreçlerinde meydana gelen ani ve beklenmeyen arızaları gider-
mek ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik acil olarak temin edilmesi gereken her türlü teç-
hizat, araç, gereçler ile yetkili servislere yaptırılması gereken bakım ve onarım hizmetlerine
ilişkin alımlar,

f) İdarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ve Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl güncellenen,
büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idarelere tanınan yetki tutarına kadar olan ih-
tiyaçları,

g) Borsaya tabi mal alımı,
ğ) Gümrük, yükleme, boşaltma ve nakliye işlemleri ile ilgili hizmet alımları.
(2) Doğrudan alım taleplerinde doğrudan alıma ilişkin gerekçeli raporun, talep belgesi

ile birlikte ihale yetkilisine gönderilmesi esastır.
(3) Bu maddeye göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında, firmalara, İdarenin ihtiyaç-

larını en uygun şekilde karşılamak üzere teklifini hazırlaması için yeterli süre tanınarak, teklif
istenir, teknik şartlar ve fiyat üzerinde de görüşmeler yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Teklif
isteme dahil olmak üzere firmalarla yapılacak her türlü yazışmalar, posta ile yapılabileceği gibi
faks veya elektronik posta ile de yapılabilir.

(4) Sözleşme yapılmayan hallerde, ihalenin kesinleşmesini takiben, yükleniciye İdare
tarafından, İdarenin talep ettiği mal veya hizmete ilişkin bilgiler ile alıma ilişkin şartları içeren
sipariş yazısı gönderilir ve yüklenici tarafından imzalanarak sipariş teyidi olarak İdareye iade
edilir.

(5) Birinci fıkranın (f) bendi kapsamda yapılacak mal ve hizmet alımlarında, ihale ko-
misyonu kurulması, karar alınması, teminat alınması, sözleşme yapılma zorunluluğu bulun-
maksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araş-
tırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Yapılan piyasa araştırmasının şekli ve araştırma sonu-
cunda elde edilen teklifler piyasa fiyat araştırma tutanağına yazılır ve tutanak alımı araştırmayı
yapmaya yetkilendirilenler tarafından imzalanarak dosyasına konur.

(6) Bu madde kapsamında yapılacak alımlarda, mal veya hizmetin niteliği ile teslim
süresi dikkate alınarak ihtiyaç olması halinde sözleşme yapılabilir ve teminat alınabilir.

İhtiyaçların kamu kurum ve kuruluşlarından karşılanması
MADDE 19 – (1) İhale yetkilisinin onayı ile genel bütçeli idareler, il özel idareleri, be-

lediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, özel kanunlarla kurulmuş kendilerine
kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, bağımsız bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi
teşebbüsleri ile bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı %50’yi aşan ve en büyük hissedarı
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kamu kuruluşu olan her çeşit kuruluş, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri
mal ve hizmetler, kıymet takdiri yapılmak sureti ile başka firmalardan teklif istenmeksizin,
doğrudan bu kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilebilir, sözleşme/protokol yapılabilir.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan alımlarda teminat şartı aranmaz.
Çerçeve anlaşmalar
MADDE 20 – (1) İdare, görev ve sorumluluklarını ifa edebilmesi için, süreklilik arz

eden, üretimde sürekli tüketilen malzemeler ile bakım ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan
mal ve hizmet alımları ile münferit olarak ortaya çıkan, acil durum operasyonları gibi, zamanı,
yeri ve yapılacak işin miktarının baştan belli olmadığı, zaman içerisinde gerek görüldüğünde
alım yapılmak üzere, bedelinin işin tamamlanmasıyla ödeneceği durumlarda, ihtiyaç duyulacak
malzeme, hizmet, iş makinesi ve operatör temini veya benzeri mal ve hizmet alımı temini
gayesi ile firmalar ile 36 ay süreli çerçeve anlaşmalar yapabilir. Daha uygun koşullarda alım
yapılacağının belirlenmesi durumunda ise bu süre 48 aya kadar çıkabilir.

(2) Firmalar alım konusu işte yeterliklerinin devam ettiğini on iki ayda bir belgelendirir.
Belgelendirmenin yapılması gereken tarihler ay ve yıl olarak anlaşmalarda belirtilir. Çerçeve
anlaşması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çerçeve anlaşma ile temin edilecek mal ve hizmet alımlarının Yüklenici belirlenmesi
ihalesi birim fiyat üzerinden açık ihale usulü ile yapılır.

b) Çerçeve anlaşmalar birden fazla firma ile de yapılabilir. Bu tür alımlar için ihtiyacın
teknik ayrıntıları ve şartlarını gösteren teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dâhil
edilir. Birim fiyatlar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri geçerli kabul edilen
isteklilerden en avantajlı birinci teklif sahibi ile en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahipleri
ile anlaşma yapılabilir. Kaç firma ile çerçeve anlaşma yapılacağı idari şartnamede belirtilir. En
ucuz teklifin en avantajlı teklif kabul edildiği çerçeve anlaşma ihalelerinde sadece birinci avan-
tajlı fiyat teklifine sahip firma ile çerçeve anlaşması yapılabileceği gibi birinci avantajlı teklif
fiyatının % 15 fazlasına kadar teklif fiyatına sahip olan ikinci ve üçüncü avantajlı teklife sahip
firmalarla da aynı anda çerçeve anlaşması yapılabilir. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak ya-
pılacak çerçeve anlaşma ihalelerinde sadece en yüksek puana sahip olan birinci avantajlı teklif
sahibi firma ile çerçeve anlaşma yapılabileceği gibi bunun 5 puan altına kadar olan ikinci,
üçüncü avantajlı teklife sahip firmalarla da aynı anda çerçeve anlaşması yapılabilir. Çerçeve
anlaşmaları yapıldıktan sonra, ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, en avantajlı birinci teklif
sahibi firmaya bildirimde bulunulur. Bildirimler anlaşmada belirtilen süreler içinde posta veya
faks ile yapılır. Bildirim yapıldığı halde, mal ve hizmeti temin edemeyeceğini beyan eden fir-
madan, gerekçesi yazılı olarak alınır. Mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine
getirmeyen firma hakkında bu Yönetmeliğin feshe ilişkin ilgili hükümleri uygulanır. Birinci
en avantajlı firmanın mal ve hizmeti sağlayamaması durumunda, önce ikinci en avantajlı fir-
maya dönülür, bu firmanın da mücbir sebep halleri hariç mal ve hizmet alımını yerine getir-
memesi durumunda firma hakkında bu Yönetmeliğin feshe ilişkin ilgili hükümleri uygulanarak
üçüncü en avantajlı firmadan alım yapılabilir. Bu firmanın da mücbir sebep halleri hariç mal
ve hizmet alımını yerine getirmemesi durumunda da firma hakkında bu Yönetmeliğin feshe
ilişkin ilgili hükümleri uygulanarak, yeniden çerçeve anlaşma yapmak üzere ihale yenilir veya
ihtiyaca konu olan mal veya hizmetin önemine, niteliğine ya da aciliyet durumuna göre bu Yö-
netmelikte belirtilen ihale usullerinden birine başvurularak ya da doğrudan temin usulüyle ih-
tiyaç temin edilir.

c) Bu tür anlaşmalarda teminat alınması mal ve hizmet alımının niteliğine göre İdarenin
yetkisindedir.

ç) Anlaşmalar Türk Lirası veya gerekçesi belirtilerek döviz cinsi üzerinden yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin İlanı ve İhale Dokümanı Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 21 – (1) İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer.
ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.
d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ol-

duğu.
e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, hizmet alımında yerli istekliler

lehine, mal alımında ise Kamu İhale Kurumu ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından
yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygu-
lanmayacağı. (Yerli istekliler ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulan-
masında 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer alan düzenlemeler esas alınır.)

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.
ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.
h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.
ı) Teklif ve sözleşme türü.
i) Geçici ve kesin teminat istenip istenmeyeceği.
j) Tekliflerin geçerlilik süresi.
k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.
l) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanun-

ların hükümlerine tabi olmadığı.
İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 22 – (1) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate

alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. İlanın yapılmasına kadar geçecek
süre de göz önüne alınarak, ilanı yayımlayacak yerlere yeterli süre öncesinden ilan metinleri
gönderilir.

(2) İlan yapılması halinde, ilan süresi on takvim gününden az olamaz.
(3) İlanlar, Kamu İhale Kurumu Bülteninde yayımlanır. İhtiyaç duyulması halinde, ulus-

lararası, ulusal ve yerel gazetelerin birisinde, ayrıca İdarenin internet adresinde ihale duyurusu
yapılabilir.

(4) Ulusal ve/veya yerel gazete ilanları, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yapılır.
İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
MADDE 23 – (1) İdare, ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına

engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hal-
lerde ve gerekli gördüğü diğer hallerde ihaleyi saatinden önce iptal edebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ihale dokümanı
satın alan isteklilere tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler
reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi
nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye
çıkılabilir.

İhale dokümanının kapsamı ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 24 – (1) İhale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile

yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, teknik resimler, sözleşme tasarısı,
varsa açıklamalar ile zeyilname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
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(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.
c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.
ç) Teklif fiyatının hangi para cinsinden verileceği, fiyat farkı öngörülecekse fiyat far-

kının hangi usullere göre belirleneceği.
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.
f) Tekliflerin geçerlilik süresi.
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl de-
ğerlendirileceği.

ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin teklif fiyatına dahil
olacağı.

h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken usul ve
esaslar.

ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken
usul ve esaslar.

i) İdarenin, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanuna tâbi olmadığı.

j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ilişkin şartlar.
k) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.
m) İhale konusu işin teslim şartları ve gecikmesi halinde alınacak cezalar.
n) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
o) Yurt dışından yapılacak alımlarda ithalat rejimi kararlarına ve ticaret anlaşmalarına

göre ödeme şartlarının, teslim şeklinin ve sevk belgelerinin neler olacağı ve geçici ve kesin te-
minat mektubunun kontr-garantiyi haiz bir Türk bankası tarafından verilebileceği.

ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartlar ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek
iş artışları ile iş eksikliği durumunda karşılıklı yükümlülükleri.

p) Denetim, muayene, geçici ve kat’î kabuller ile kısmî kabuller ve benzeri hususları
içeren kabul işlemlerine ilişkin şartları.

r) Devir ve temlik edilme hususları, teminat ve belgelerin iadesi, anlaşmazlıkların çö-
züm yolları, sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

s) Sözleşme, şartnameler, teklifler ve diğer ihale belgeleri arasında aykırılık olursa idare
lehine olanın uygulanacağı hususu ile ihale konusunun özelliğine göre idarece eklenecek diğer
hususlar.

İhale dokümanının verilmesi
MADDE 25 – (1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak

isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini
aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir. İhale dokümanları
Satınalma Birimi tarafından verilir.

(2) İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında
olursa olsun ek bir ücret talep edemez, doküman bedelinin vakıf, sandık, dernek, birlik gibi
kendi bütçesi dışında ki bir hesaba yatırılmasını isteyemez.

(3) İdarece gerek görülmesi durumunda ihale dokümanları isteklilere bedelli olarak CD
ortamında verilebilir.
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İlan ve İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 26 – (1) İlanlarda hata fark edilmesi durumunda, ihale yetkilisinin onayı ile

düzeltme ilanı yapılır ve ihale dokümanını satın alan istekliler değişiklik konusunda yazılı ola-
rak bilgilendirilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak,
ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı ola-
rak bildirilmesi halinde, buna ilişkin zeyilname, son teklif verme gününden önce bilgi sahibi
olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile
yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması
halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ihale yetkilisinin onayı ile belirlenen süre
kadar ertelenebilir. İhalenin ne kadar süre ile ertelendiği İdarenin internet sitesinden duyurulur
ve şartname alan isteklilere yazı ile bildirilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu dü-
zenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı
sağlanır.

Ortak girişim
MADDE 27 – (1) Ortak girişimler, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumlu-
lukları ile işin tümünü birlikte yaparlar. Konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayı-
rarak işin kendi uzmanlık alanları ile ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(2) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar ge-
rektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale doküma-
nında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsor-
siyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum
anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

(3) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imza-
lanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.
İş ortaklığı sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum sözleşmesinde ise,
konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve ta-
ahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağ-
layacakları belirtilir.

Alt yükleniciler
MADDE 28 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeni ile ihtiyaç duyulması halinde ihale

dokümanında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri ve alt yüklenici
isimlerini tekliflerinde belirtmeleri istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları
işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Sunulması

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 29 – (1) Teklif mektubu ve istenmesi halinde geçici teminat dâhil olmak üzere

ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine istek-
linin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve
ihaleyi yapan İdarenin adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve ka-
şelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
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birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış
olması gereklidir. Teklif fiyatının rakamla yazılmadığı, sadece yazıyla yazıldığı görülen teklif
mektupları, birim fiyat cetvelinde fiyatın rakamla doğru olarak yer alması durumunda; yazı ile
yazılan teklif fiyatı birim fiyat cetvelinde yer alan fiyatla uyumlu ise değerlendirmeye alınır.

(3) İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde,
alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

(4) Kapalı zarf ile istenilen teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar
sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Belirtilen saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Postadaki gecikme nedeni ile işleme konul-
mayacak olan tekliflerin alınış zamanı, bir tutanakla tespit edilir.

(5) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alı-
namaz.

Tekliflerin geçerlilik süresi
MADDE 30 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç du-

yulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kay-
dıyla uzatılabilir.

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
MADDE 31 – (1) Sadece yerli isteklilere açık ihalelerde Türk Lirası üzerinden teklif

alınacaktır. Ancak ihale konusu işin bileşenlerinin kritik ya da önemli kısımlarının dövize bağlı
olarak temin edildiği durumlarda ihale konusu iş için Türk Lirasının yanı sıra döviz cinsinden
de teklif alınabilecektir.

(2) Yerli ve Yabancı isteklilere açık olarak çıkılacak ihalelerde Türk Lirası yanında
döviz cinsinden de teklif alınabilecektir.

(3) Talep sahibi birim, döviz cinsinden alım yapılmasını istemesi halinde, gerekçesini
talep belgesinde belirtecektir.

(4) Ödemeler sözleşme para birimi üzerinden yapılacaktır.
Geçici teminat ve geçici teminat iadesi
MADDE 32 – (1) Geçici teminat istenmesi durumunda, teklif edilen bedelin % 3’ünden

az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.
(2) Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi

de aynı sürede uzatılır.
(3) İhale üzerinde kalan istekliye ait geçici teminat dışında diğer isteklilere ait geçici

teminatlar iade edilir. Kesin teminatın İdareye sunulması ve sözleşmenin imzalanmasını mü-
teakip ihaleyi kazanan isteklinin geçici teminat mektubu iade edilir.

Teminat olarak kabul edilebilecek değerler
MADDE 33 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Teklifteki para cinsinden nakit. Teminatın döviz cinsinden verilmesi durumunda te-

minatın iade edileceği tarihte doğabilecek olan kur riski ihaleye teklif veren istekli tarafından
karşılanacaktır.

b) Bankaların ve özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları. İlgili
mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenle-
yecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi
kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans
kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler ye-
rine düzenlenen belgeler. Senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere
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faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak
kabul edilir.

(2) Teminat mektupları veya teminat karşılığı alınan makbuzlar dışındaki teminatlar
ihale komisyonlarınca teslim alınmaz. Teminat mektupları dışındaki teminatlar; Mali ve İdari
İşler Dairesi Başkanlığı ile Bölge müdürlükleri, muhasebe birimlerine yatırılabileceği gibi nakit
teminatlar İdarenin belirteceği banka hesaplarına da yatırılabilir. Nakit teminatın bankaya ya-
tırılması halinde banka makbuzu veya dekontun açıklama kısmına; ihale kayıt numarası, dosya
numarası ve işin konusu yazılmalıdır. İhale komisyonu gerektiğinde bankalara yatırılan nakit
teminatların teyidini isteyebilir.

(3) İstekliler banka teminat mektuplarını veya diğer teminatlar karşılığı aldıkları mak-
buzları tekliflerin ekine koyarlar.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
(5) Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-

yati tedbir konulamaz.
(6) İlgili mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları ile tutar ve/veya vade

açısından yetersiz olan teminat mektupları kabul edilmez.
YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi
Tekliflerin alınması, açılması
MADDE 34 – (1) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saa-

tine kadar ilanda ve ihale dokümanında belirtilen birime verilir. İhale komisyonunca, ihale do-
kümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır
bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sıra-
sına göre inceler. Uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek açılmaz ve değerlendir-
meye alınmaz. Geçerli olan diğer zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre
açılır.

(2) İsteklilerin, belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile istenmişse geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu işlemler yapıl-
dıktan sonra teklif mektubu ile geçici teminat dahil olmak üzere belge ve bilgi eksikliği dikkate
alınmaksızın bütün isteklilerin teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak
ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar veril-
mez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca
hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 35 – (1) Satın almalarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat

esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite
ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale
dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile istenmişse geçici te-
minatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bıra-
kılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydı ile belge-
lerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede
isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Belirlenen
sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk
değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı
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usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine başlanır. Bu aşamada,
isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bu-
lunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınarak aritmetik hatalar ihale ko-
misyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzel-
tilmiş teklifi kabul edip etmediğini beş iş gününü geçmeyecek şekilde İdarece belirlenecek
süre içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin yapacağı bildirim elden ya da faks
yoluyla da yapılabilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini bildirmesi veya bu süre
içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklifleri yeterli bulunan birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi
ve bu tekliflerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması halinde, aynı fiyat teklifinde bulu-
nan isteklilerden ilk teklif bedellerini geçmemek kaydıyla son teklifleri istenir. Yine eşit olması
halinde ihale komisyonunca aşağıdaki sıralama kullanılarak;

a) İdarece teslim süresi öngörülen ihalelerde teslim süresi daha kısa olan,
b) İdarece garanti süresinin öngörülmediği ihalelerde garanti süresi daha uzun olan,
c) İş deneyiminin ön görüldüğü ihalelerde en fazla iş deneyim tutarına sahip olan,
ç) İdarece iş deneyiminin ön görülmediği ihalelerde aynı fiyat teklif eden isteklilerden

iş deneyim belgesi istenerek en yüksek iş deneyimine sahip olan,
istekli lehine karar verilebilir.
(5) İdari şartnamede Türk Lirası veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği

öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para bi-
rimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

(6) Farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, teklifler eşit şartlara
getirilmek suretiyle değerlendirilir ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

(7) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen durumlardaki
istekliler ihale dışı bırakılır.

(8) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve
hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale
yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale;
kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu,
üzerinde ihale kalmayan isteklilere, tebligat adreslerine mektupla postalanmak veya imzası
alınmak suretiyle bildirilir.

(9) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale
kararına eklemek zorundadır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 36 – (1) İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydı ile herhangi bir aşamada

ihale komisyonu kararı üzerine ihale yetkilisinin onayı ile İdare, verilmiş olan bütün teklifleri
reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir ve bu halde ihaleye teklif veren istekliler İdareye
karşı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum ihaleye
fiyat teklifi veren bütün isteklilere gerekçeleri ile birlikte bildirilir.

İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşmeye davet
MADDE 37 – (1) İhale kararının ihale yetkilisince onaylanmasını müteakip en geç üç

iş günü içinde; üzerinde ihale kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç on gün içinde kesin
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teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, imzası alınmak suretiyle elden veya
faks ile ya da posta ile tebliğ edilir. Yabancı istekliler için on günlük süre yirmi iki gün olarak
uygulanır. İhalenin sonucu ihaleye iştirak eden diğer isteklilere de ihale kararının ihale yetki-
lisince onaylanmasını müteakip en geç üç iş günü içinde faks ile ya da posta ile yazılı olarak
bildirilir.

Kesin teminat
MADDE 38 – (1) Kesin teminat istenmesi durumunda, sözleşmenin yapılmasından ön-

ce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden % 6 oranından az olmamak üzere
kesin teminat alınır. Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin bitiş tarihi ve var
ise garanti süresi dikkate alınarak, İdare tarafından belirlenir.

Ek kesin teminat
MADDE 39 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı ola-

rak ödenecek bedel ile sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde, bu artış tutarının en
az % 6’sı oranında ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesap-
lanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de karşılanabilir.

Kesin teminatın geri verilmesi
MADDE 40 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal Güvenlik Ku-
rumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir
garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi
öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin
kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar öden-
memesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya
çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde, Sosyal
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

(4) Sözleşmenin yabancı istekli ile yapılması durumunda Sosyal Sigortalar Kurumun-
dan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

Avans verilmesi
MADDE 41 – (1) İhale veya doğrudan temin dokümanlarında yer alması ve hak ediş

ödemelerinde verildiği oranda mahsup edilmesi kaydıyla yükleniciye, yüklenicinin mahsup
edileceği son hak ediş ödemesinden en az bir ay daha uzun vadeli avans teminat mektubu veya
Devlet tahvili karşılığında avans verilebilir.

(2) İdare, iş programının aksaması veya şartnamede belirtilen süre içerisinde işe başla-
nılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden
ilk hak edişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hak edişi bulunmadığı takdirde avans te-
minatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(3) Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hak edişin sözleşme bedeline ait
tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hak edişlerden kesinti yapılarak mahsup edilir. Mah-
sup edilen miktar kadar avans teminatı serbest bırakılır. Eğer var ise avans bakiyesi son geçici
hak edişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hak ediş tutarı yetmediği takdirde
farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek
mahsup edilir. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz
gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılma-
dığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
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(4) Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans karşılığı alınan teminatlar
haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
MADDE 42 – (1) İhale üzerinde kalan istekli, kendisine verilen süre içerisinde kesin

teminatı ve istenilen diğer belgeleri vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme im-
zalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çek-
meye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale yetkilisinden onay alınmak suretiyle ihale
üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 43 – (1) İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak

hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin idarece
onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde,
sözleşmeler bunların bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara
aykırı sözleşme düzenlenemez.

(2) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırıl-
ması zorunlu değildir.

(3) Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup ol-
madığı teyit ettirilir.

(4) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer söz-
leşme giderleri yükleniciye aittir.

(5) Hizmet alımı ihalesi sonucu yapılan sözleşmenin yürütümü talep sahibi birim tara-
fından ya da İhale Yetkilisince görevlendirilecek birim ya da birimler tarafından yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Uygulanması

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların belirtilmesi zorunludur:
a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı.
b) İdarenin adı ve tebligata esas adresi.
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
d) Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmenin bedeli ve süresi
e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

ve sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
f) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil

olacağı ve vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-
neceği.

g) İdarece öngörülmesi halinde montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek
parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

ğ) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
h) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar ve garanti teminatı.
ı) Hizmet alımlarında işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
i) Gecikme halinde alınacak cezalar.
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j) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak

iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
k) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
l) İdarenin ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kanun ve 4735

sayılı Kanuna tabi olmadığı.
m) Sözleşmede değişiklik yapılması şartları.
n) Sözleşmenin devir, temlik ve feshine ilişkin şartlar.
o) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluk-

ları.
ö) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
p) Anlaşmazlıkların çözümü.
r) Varsa numune onaylanması usul ve esasları.
Süre uzatımı nedenleri
MADDE 45 – (1) Mücbir sebep nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Yangın,
b) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
c) Kanuni grev, her türlü iş yavaşlatma ya da iş bırakma,
ç) Genel salgın hastalık,
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,
e) Savaş hali,
f) Sabotaj,
g) Ambargo,
ğ) Sözleşme yapılmasından önce yürürlükte olan kanun ve nizamlardaki değişiklikler-

den doğan imkânsızlıklar.
(2) İdareden kaynaklanan sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmede bulunması koşuluyla, yer tesliminin geç yapılması,
b) Sözleşmesine göre idare tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje, belge ve

numunelerin süresinde verilememesi,
c) Onay için idareye tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,
ç) Sözleşmesine göre idare tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında ve-

rilememesi,
d) Projelerde ve teknik şartnamelerde idarece değişiklik yapılması ve bu değişikliğin

iş hacmini sözleşmedeki limitlerin haricinde etkilemesi,
e) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün kısmen veya tamamen durdurulması veya

ertelenmesi,
f) Sözleşmelerde yer alan idareye ait sorumlulukların süresinde yerine getirilememesi,
gerekir.
(3) Diğer hallere göre süre uzatımı verilebilmesi için;
a) Sözleşmelerinde, KİT’lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini

veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu varsa, bu kuruluşların teslimatlarında veya hiz-
metlerindeki gecikmeler,

b) Yüklenici işyerindeki yasal grevler ve sözleşme konusu mal veya hizmetin teslimini
güçleştiren yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,
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c) Sözleşmesinde, yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatı sırasında
yurt dışı kaynaklı gecikmeler nedeniyle yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikme-
ler,

ç) Yüklenicinin hatasının ve kontrolünün dışında meydana gelen ve idarece makul gö-
rülecek diğer haller,

sebeplerinden birinin bulunması gerekir.
(4) Birinci fıkraya göre süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebin sözleşme taraf-

larının denetim ve hatası dışında ortaya çıkması ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya
tamamen engellemesi şartlarının birlikte oluşması gerekir. Süre uzatılması verilmesi, sözleş-
menin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından birinci fıkrada sayılan hallerin
mücbir sebep olarak kabul edilmesi için yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin idareye yazılı olarak
bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi
zorunludur.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri
MADDE 46 – (1) Mal alımlarında muayene ve kontroller bizzat Kalite Yönetim Dairesi

Başkanlığının kendisi tarafından yapılabilir. Adı geçen Daire ölçüsel kontrolleri ve gerekli gör-
düğünde ilgili birimde fonksiyon testini yaparak veya yaptırarak ilgili amirin onayını alır. Kalite
Yönetim Dairesi gerekli gördüğü durumlarda İhale Yetkilisinin onayını almak suretiyle Mua-
yene ve Kabul Heyeti de oluşturarak mal kabul işlemlerini yaptırabilir.

(2) Hizmet alımlarında kabul işlemi sözleşmeyi yürüten birim tarafından İhale Yetkili-
sinin onayı ile oluşturulan Hizmet Muayene ve Kabul Heyeti tarafından yapılır. Hak ediş tan-
zimi ve kabul işlemi öncesi kontrol ve denetim işlemleri Hizmet Muayene ve Kabul Heyeti ta-
rafından yapılabileceği gibi İhale Yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir başka birim ya da
heyet tarafından da yapılabilir.

(3) Taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilir.

(4) Sözleşme konusu malın veya hizmetin niteliğine göre muayene ve kabul işlemleri,
gerekli görüldüğünde uluslararası tanınmış bağımsız uzman kalite kontrol firmaları, üniversi-
teler ya da resmî kuruluşlara yaptırılır veya teslim eden firmanın test raporlarıyla yetinilebilir.
Muayene ve kabul giderinin kime ait olacağı ihale dokümanında belirtilir.

(5) Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu, sözleşme ve şartnameye uygun-
suzluk gibi hallerin duyurulması, sözleşme veya şartnamedeki süreler içerisinde yapılır. Ku-
surun yükleniciye ait olduğunun tespit edilmesi halinde mal veya hizmetin kabulü yapılmaz.
Muayene ve kabul sırasında hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu gibi hallerin görülmesi duru-
munda, bu hususlar muayene ve kabul raporunda belirtilir. Gerek görüldüğünde, ayrıca bu ko-
nuda ihtiyaç sahibi ünitece bir rapor hazırlanır. Tespit edilen hasar, noksanlık, evsaf bozukluğu
gibi haller sözleşme konusu işin esasını etkilemiyorsa ve kullanıma mani bir durum yoksa ihale
yetkilisinin onayı ile belirli bir oranda nefaset kesilerek kabul işlemi yapılabilir.

(6) Muayene ve kabul işlemleri sonucunda oluşturulan kabul ve ret raporları Satınalma
Birimine gönderilir.

(7) Malın veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri sırasında ortaya çıkarılamayan bir
kusur söz konusuysa ve bu kusur daha sonra kullanım ve işletim esnasında ortaya çıkmışsa,
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bu husus yükleniciye bildirilmek üzere Satınalma Birimine bildirilir. Kusurlu malın yüklenici
tarafından makul bir sürede değiştirilmesi veya eksik hizmetin yüklenici tarafından makul bir
sürede tamamlanması ya da hatalı hizmetin yüklenici tarafından makul bir sürede giderilmesi
gerektiği hususuna sözleşmelerde yer verilmesi zorunludur.

(8) Sözleşmelerde belirtilen malzemelerin teslimi esnasında, miktar ve taşıma hasarı

kontrolü, ilgili birim tarafından yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Fiyat Farkı, İş Artışı ve Eksilişi, Sözleşmenin Devri ve Temliki veya Feshi

Fiyat farkı

MADDE 47 – (1) Fiyat farkı verilebilmesi hususunda şartnamesinde belirtilmesi ko-

şuluyla, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası

kapsamında işlem yapılır.

(2) İlgili mevzuatta hüküm bulunmaması durumlarında şartnamesinde belirtilmesi ko-

şuluyla teslim süreleri bir yılı geçen mal veya hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerde idare

gerekli görürse söz konusu malın ya da hizmetin maliyet bileşenlerine uygun olacak şekilde

fiyat farkı uygulaması yapabilir.

İş artışı ve eksilişi

MADDE 48 – (1) Mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar

nedeniyle bir iş artışı veya azalışının zorunlu olması halinde, artış ve eksilişe konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas işin kapsamında kalması ve İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten

ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin

% 30’una kadar oran dâhilinde, aynı yükleniciye ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde,

bir defaya mahsus olmak üzere iş artışı yapılabilir.

b) İdarece öngörülmesi halinde sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dâhilinde iş

eksilişi yapılabilir.

(2) Sözleşme kapsamında iş artışı ve iş eksilişi yapılabileceği ihale dokümanlarında be-

lirtilir.

(3) Sözleşmeyi yürütmekle görevli birim, artırma veya eksiltme ile ilgili talebi için ge-

rekçeli bir rapor hazırlar, ilave iş için ek süre verilecekse raporunda belirtir ve sözleşmeyi im-

zalamaya yetkili makamdan onay alır.

(4) Ek sipariş veya miktar artırımlarında, yükleniciye ek süre verilebilir.

(5) Onarım, tadilat, modernizasyon, revizyon, bakım ve benzeri hizmet alımı sözleş-

melerinde teknik şartnamesinde belirtilmesi ve yüklenici tarafından tekliflerinde fiyatlandırıl-

mış olması şartıyla gerçekleştirilen opsiyonel işler, işin gereği olduğu için iş artışı olarak de-

ğerlendirilmez.

(6) İş tesliminin idareye bağlı olduğu mal ve hizmet alımlarında iş miktar yönünden

tamamlanıncaya kadar sözleşme süresi uzatılabilir.

Sözleşmenin devri ve temliki

MADDE 49 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde sözleşmeyi imzalamaya yetkili makamın

yazılı izni alınarak başkasına devredilebilir. Ancak, devralacak olan firmalardan ilk ihaledeki

şartlar aranır. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir
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sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir söz-

leşme devredilemez veya devralınamaz. İzinsiz devredilen veya devralınan veya bir sözleşme-

nin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshe-

dilerek, devreden ve devralanlar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun

ilgili maddeleri uygulanır.

(2) Sözleşmeden doğan alacaklar İdarenin onayı olmadıkça temlik edilemez.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkûmiyeti

MADDE 50 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü

kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere

göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında,

bu Yönetmeliğin 52 ve 53 üncü maddelerine göre işlem yapılır.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni

ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz

gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve İdarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi

koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin

edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre

bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme

feshedilerek yasaklama hariç haklarında, bu Yönetmeliğin 52 ve 53 üncü maddelerine göre iş-

lem yapılır.

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 51 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin

mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte

yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin

teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oran-

da gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça be-

lirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin, bu Yönetmeliğin 55 inci madde-

sinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca pro-

testo çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı

genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler

MADDE 53 – (1) Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

MADDE 54 – (1) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı

genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin ve ek kesin teminat iade edilir.
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ONUNCU BÖLÜM
Yasaklar ve Sorumluluklar

Yasak fiil ve davranışlar
MADDE 55 – (1) Yasak fiil ve davranışlar ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanunun

17 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Tedarikçilerin sorumluluğu
MADDE 56 – (1) Tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun

olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine
uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan gizli ayıp, zarar ve zi-
yandan doğrudan sorumludurlar. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve
tazmin ettirilir.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 57 – (1) 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu
İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları
İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği, 4/5/2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmî Gazete'de yayım-
lanan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kanunun 3 üncü
Maddesinin Birinci Fıkrasının (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hak-
kında Yönetmelik ve 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Vagon Sanayi Anonim Şirketinin (TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunların uygulanmasını
teminen yayımlanan mevzuat ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ihale edileceği ya-

zılı olarak duyurulmuş, ilan edilmiş, sipariş edilmiş veya sözleşmeye bağlanmış işler; duyuru-
nun yapıldığı, ilan edildiği, siparişin verildiği veya sözleşmeye bağlandığı tarihteki mevzuat
hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Onaylı tedarikçi listeleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en fazla

24 ay içerisinde mal ve hizmet alımlarına ilişkin onaylı tedarikçi listeleri oluşturulur. Bu süre
zarfında yapılacak mal ve hizmet alımları için, geçmişte alım yapılmış ve teknik yeterlik, ürün
uygunluğu, kalite, teslimat performansı ve satış sonrası hizmetler yönünden yeterliliği ispat-
lanmış yükleniciler geçici olarak onaylı tedarikçi kabul edilebilir.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii

Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü yürütür.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                                 29 Eylül 2021 – Sayı : 31613



Lokman Hekim Üniversitesinden:
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2019 tarihli ve 30779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman
Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faali-

yetlerin süre ve tarihlerini,
b) Başkoordinatör: Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretim ve sınavların

koordinasyonunu sağlayan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,
c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim

elemanını,
ç) Değişim ve hareketlilik programı: Ulusal ve uluslararası eğitim kurum ve kuruluşları

tarafından organize edilen öğrenci değişim programını,
d) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
e) Ders kurulu: Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yapılandırılmış eğitim-öğretim

programını,
f) Dönem: Her biri en az 32 haftadan oluşan altı yıllık eğitim-öğretim yılının her birini,
g) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında,

değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere da-
nışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

ğ) Dönem koordinatörü yardımcısı: Dönem koordinatörüne yardımcı olan ve dönem
koordinatörünün bulunmadığı zamanlarda görevini üstlenen Tıp Fakültesi öğretim üyesini/üye-
lerini,

h) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini,
ı) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
i) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuru-

lunu,
j) İngilizce tıp programı: Tıp Fakültesi eğitiminin İngilizce olarak gerçekleştirildiği tıp

eğitim-öğretim programını,
k) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı

yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,
l) Klinik Beceri Eğitimi Koordinatörü: Klinik Beceri Eğitimi derslerinin koordinasyo-

nundan sorumlu Klinik Beceri Eğitimi Koordinatörünü,
m) Klinik Ders ve Uygulama Kurulu (KDUK): Dönem IV ve Dönem V’te farklı ana

bilim dallarında yapılan eğitim-öğretimi,
n) Koordinatörler Kurulu: Baş koordinatör, dönem koordinatörleri, seçmeli dersler ve

klinik beceri eğitimi koordinatörlerinden oluşan kurulu,
o) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,
r) Seçmeli dersler: Tıp Fakültesinde bir yarıyıl süren, öğrenciler tarafından seçilen, Tıp

Fakültesi eğitim-öğretim programında ya da Lokman Hekim Üniversitesine bağlı diğer fakülte
eğitim-öğretim programlarında açılan teorik ya da pratik dersleri,

s) Seçmeli dersler koordinatörü: Seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu koor-
dinatörü,

ş) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,
t) Türkçe tıp programı: Tıp Fakültesi eğitiminin Türkçe olarak gerçekleştirildiği tıp eği-

tim-öğretim programını,
u) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları

halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğreni-
mine devam ettirilen öğrenciyi,
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ü) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,
v) Üniversite Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim

ve Öğretim Daire Başkanlığını,
y) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde üniversitelerin

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,
z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Üniversite Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki türlü

tıp eğitimi programı mevcuttur.
(2) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak, altı yıllık

Türkçe tıp programı ile hazırlık sınıfı hariç olmak üzere altı yıllık İngilizce tıp programını yü-
rüten Fakülte, öğrencilerini tıp doktoru olarak mezun eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesi programlarına alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından

belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim

ve Öğretim Koordinasyon Kurulu” ibaresi “Koordinatörler Kurulunun” olarak değiştirilmiş-
tir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Dekan tarafından, her öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konu-

larda yardımcı olmak üzere her ders yılı başında, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danış-
man belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesinde verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğ-

retim dili, eğitim ve öğretim şekli, ders kurulları, KDUK, stajlar ve diğer dersler, derslerin iş-
lenişi, ders muafiyeti, intörnlük eğitiminin icra tarzı ve sınavlar ile eğitim-öğretimle ilgili diğer
hususlar Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Tıp Fakültesi için normal eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç, her biri dönem
olarak adlandırılan ve Fakültenin akademik takvimine göre belirlenen eğitim-öğretim yılı ile
başlayan altı yıldan oluşur. Öğrenciler tıp programlarını, hazırlık sınıfında geçen süreler hariç
olmak üzere en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 4.00 üzerinden 3.00-3.49 olan öğrenciler onur

öğrencisi, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.
(2) Bu öğrencilerin listesi, Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından her dönem

sonunda ilan edilir.
(3) Üniversite Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri

öğrencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma
ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu
kapsam dışında tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne” ibareleri “Eğitim ve Öğretim Daire Baş-
kanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/5/2019 30779
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SU ÜSTÜ VE SU ALTI ARAMA ARACI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1 

adet kırmızı (Ral3000) renk su üstü ve su altı arama aracı, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1. İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE 

BELİRTİLMİŞTİR. 

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

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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 şartnameleri ile Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3. İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4. Teklifler, 11.10.2021 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’ de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6. Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 6. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7. İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

8. 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. 

9. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

İHALE KAYIT NUMARASI: 2021/575475 

    9096/1-1 
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1 ADET MADEN SAHASI ARA/UÇ ÜRÜN ÜRETİMİNE YÖNELİK  
TESİS KURULMASI ŞARTI İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren; 
Şırnak, Hakkari, Van, Siirt, Diyarbakır ve Elazığ İlleri dahilinde bulunan ER: 3411954 

sayılı (54.009,77 ha.) IV. Grup maden sahası (Kurşun, Çinko ve Bakır) Olmak üzere toplam 1 
adet maden sahası Ara/Uç Ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı ile ihale edilecektir. 

İhalesi yapılacak ER: 3411954 sayılı sahaya ait bilgiler, Maden Kanunu’nun 30 uncu 
maddesi kapsamında 29/09/2021 tarihinden itibaren http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan 
edilecektir. 

İlanda, tesisi şartlı olarak ihalesi yapılacak sahaların; ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, 
alanı ve ihale tarihi yer alacaktır. 

1- İhaleler ile ilgili usuller, esaslar ve şartlar http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde 
yayımlanacak sahaların ihale şartnamesinde belirtilecektir. 

2- Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09:00-09:30 arasında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonu’nda İhale Komisyonu’na doğrudan yapılacaktır. Posta 
veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

3- İhalesi yapılacak sahaların başvurusunda, teklif mektubu ve geçici ihale teminatı ayrı 
ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif 
mektubu konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik numarası veya vergi numarası ile 
“Teklif Mektubu”dur yazılacaktır. İhale teminatı konulan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik 
numarası veya vergi numarası ile “İhale Teminatıdır” yazılacaktır. 

4- Teklif mektubunun ve ihale teminatının konulduğu zarfla birlikte diğer müracaat 
evraklarının konulduğu zarfın üzerine gerçek kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, 
Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No; Tüzel kişiler için; ihale edilecek sahanın İli, Erişim 
No, Unvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin 
yazılması gerekmektedir. 

5- İhaleye katılabilmek için gereken ihale teminat tutarı; sahanın şartnamesinde belirtilen 
taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20’sinden (yüzde yirmi) az olamaz. 

6- İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
7- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce değerlendirildikten sonra; 
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde ilgili saha yeniden ihalelik saha konumuna 

gelecektir. 
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlük’çe belirlenerek Şartnamede belirtilen taban ihale 

bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
c) İhaleler Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Asma Kat Opal Salonunda yapılarak 

sonuçlandırılacaktır. 
d) İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini 

şartnamede belirtilen ilgili banka hesabına yatırmak ve Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe 
teslim etmek zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. 

e) İhale bedelini, süresi içerisinde yatırarak Taahhüt Teminatı’nı Genel Müdürlüğe teslim 
eden ilgiliye, şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre 
verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat 
hakkını kaybeder ve yatırılan ihale bedeli iade edilmez, saha yeniden ihalelik saha konumuna 
getirilir. 

8- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 1.100,00 TL’yi (Binyüztürklirası) 
Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, “İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat 
yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel 
Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır. 

    9084/1-1 
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İHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ 

EK FİNANSMAN 
(TKMP-EF) 

Kredi No: 8541-TR 
Kapsamında Yapılacak 

SUNUCU VE VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ ALIMI 
Sözleşme Ref. No: TKMP-EF/GOODS/2021-1 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 
Ek Finansmanı'nın giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası'ndan finansman temin etmiştir 
ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Sunucu ve Veri Depolama Sistemi Alımı 
kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir. 

TKGM Sunucu ve Veri Depolama Sistemi Alımı işi için Dünya Bankası satın alma esas 
ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan 
sözleşme süresi 65 (altmışbeş) gündür. 

Bahsi geçen iş ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları, teklif verme koşulları ve ihale 
dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde “ihaleler dosyasından” ulaşılabilir. 
Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. 

İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin 
tamamını 770 TL (Yediyüzyetmiş TürkLirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner 
Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu Kurumsal 
Şubesindeki TR 7100 0100 1745 0703 8550 5219 nolu Türk Lirası hesabına ,“TKMP-EF/ 
GOODS/2021-1” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, 
dekont ile birlikte aşağıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için 
yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Tel : +90 312 551 41 27 
Fax : +90 312 551 20 49 
Tekliflerin en geç 22 Ekim 2021, cuma günü saat 14.00'a kadar aşağıdaki adrese teslim 

edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-08 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 (Genel Evrak) 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Teklifler 22 Ekim 2021, Cuma günü Saat 14:15'te aşağıda belirtilen adreste, Teklif 

sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 
06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKİYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
    9091/1-1 
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EMNİYETLİ AYAKKABI VE BOT ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Emniyetli Ayakkabı ve Bot Temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin 

(g) bendi kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet Alımları ve 

Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. maddesine göre” Açık İhale Usulü “ihale edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak  

No: 2   67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372 259 47 97 - 0372 259 1900 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği ve  

     Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat Paşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK 

     2-TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 

19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma Birimi 

Mithat Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 

ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : Hasan.gumus@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/Hizmetin 

 Dosya No : 2131206 

 İKN : 2021 / 595240 

a) Niteliği, Türü, Miktarı : Emniyetli Ayakkabı 1.510 çift, Elektrikçi İzole 

Ayakkabı 296 çift, İzole Elektrikçi Botu 225 çift ve 

Kaynakçı ve Dökümcü Botu 152 çift 

b) Teslim Yeri /  

     İşin Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

     Bülent Ecevit Caddesindeki Türkiye Taş Kömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarları ZONGULDAK 

c) İşe Başlama Tarihi 

ç) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günün de 

teslim edilecektir. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

     Satınalma Dairesi Başkanlığı 

     Bülent Ecevit Caddesi No: 125 / ZONGULDAK 

b) Tarih ve saati : 26.10.2021- 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler: 

4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kriterler 

5.1.  Bu madde boş bırakılmıştır. 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1. Firmalar 1’er çift numune vereceklerdir. 

6.2.  Tüm Ayakkabı ve Botlara Ait ait TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına 

Uygunluk Belgesi ve AT Tip İnceleme Belgesi ile üreticiye ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem 

Belgesini, ayrıca riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair 

1907/2006 EC yönetmeliğine göre REACH sertifikası veya beyanını ve Malzeme Güvenlik Bilgi 

Formu (MSDS) ile ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri 

bulunmayan ayakkabı ve botlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite 

olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. 

6.3.  Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır 

8- Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

9- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir. 

10- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif 

Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son 

teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz 

11- Bu ihaleye İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. 

İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır 

12- Fiyat avantajı uygulanması: Yerli malı teklif eden istekliye % 15 fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüz Yirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

16.1.  İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16.2.  Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 9062/1-1 
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METRUK BİNA, KULÜBE, KAMELYA, YANGIN HAVUZUNUN ÇIKACAK MALZEME 

KARŞILIĞI YIKIMI VE MOLOZLARIN BERTARAF EDİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1-İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 
Holdingimize ait  “ Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesinde yer alan 

Holdingimiz ile birleştirilerek tasfiye edilen münfesih TTA Gayrimenkul A.Ş (TEKEL) Genel 
Müdürlüğünün işletme, sosyal tesis, lojman, depo vs. tesislerinin yer aldığı yerleşkede imar 

yolları üzerinde bulunan 2794/1 ada parsel 2795/1 ada parsel arasında kalan metruk bina (A Blok) 
ve 2794/1-2791/3 ada parselleri arasında kalan kulübe, kamelya, yangın havuzu, yıkım sonucu 

çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıkılması, 
yapının tamamından (kolon, kiriş, ve perde betonları vb.) yıkım sonucu çıkacak molozların 

Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi ” işi kapalı zarfla teklif almak ve 
sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle 

gerçekleştirilecektir. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif 
mektubunun en geç 19.10.2021 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding 

A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4   06797 
Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. Teklifler 19.10.2021 tarih, saat 14:00’de Holdingimiz İhale Salonunda açılacaktır. 
2-İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. 

3-Söz konusu metruk yapılar istenilen zamanda görülebilir.  
4-İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz 

ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta 
serbesttir. 

5- İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 06797 Etimesgut 

/ANKARA veya Medya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 (İrtibat 
Hüseyin Rahmi ŞAHİN Tel: 0505 - 822 27 94) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin 

edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
6-İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel 

Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 
7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 

93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “Diyarbakır ilinde bulunan yapıların yıkım 
ihalesi dokümanı bedeli ’’ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı 

satışı yapılacaktır. 
7-İstekliler 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu 

olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer 
Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) 

yıl vadeli olacaktır. 
SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  Etimesgut/ 
ANKARA 

Tel: (0312) 310 38 30  Faks: (0312) 211 04 29 
www.sumerholding.gov.tr 

 9008/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Çorum İli Osmancık Belediye Başkanlığından: 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif (artırma) usulü 

ile satışı yapılacaktır. 

Mahallesi 
Ada/ 

Parsel 

Arsa alanı 

m² 
Vasfı İmar Durumu 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli (TL) 

İhale Tarihi ve 

Saati 

Yeşilçatma 602/31 2.623,38 Arsa 

Ticaret+konut Alanı 

E: 1,80 Y Ençok: 5 

Kat 

3.935.070,00 118.100,00 
21.10.2021 

14:30 

- Satışı yapılacak olan taşınmaz ile ilgili detaylı bilgi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 

temin edilebilir. 

- Satışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17-4/p maddesi gereği KDV’den 

muaftır. 

2- İhale, Osmancık Belediye Başkanlığı Kızılırmak Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 

19500 Osmancık/ÇORUM adresinde Meclis toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3- İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

A. İÇ ZARF 

Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf, Teklif mektubundan oluşur. Teklif 

Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve 

bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem 

de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. 

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

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

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 
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d) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi, 

e) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (aslı 

veya noter onaylı) 

g) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi veya sirküsü, 

ğ) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

h) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Halk Bankasındaki 

TR45 0001 2009 3140 0007 0000 60 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 

sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. 

ı) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  

k) Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten 

karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

l) Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. 

4- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak, 

dış zarfın üzerine Osmancık Belediyesi’nin adresi ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı 

ile açık adresi yazılarak 21.10.2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli 

taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Osmancık Belediyesi’nin adresi 

ile hangi işe ait olduğu isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 

tekliflerin de 21.10.2021 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması 

şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir 

tutanakla tespit edilir. Osmancık Belediyesi’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

5- Taşınmaz satış şartnamesi Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden görülebilir 

ve 500,00-TL (BeşyüzTÜRKLİRASI) ücret karşılığında satın alınabilir. İhaleye girmek 

isteyenlerin ihale şartnamesi ve eklerini satın alması zorunludur. 

İlan olunur. 8978/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığından 

 
 8925/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul İli Çekmeköy Belediye Başkanlığından: 

 
 8926/1-1 
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7 BAŞ DAMIZLIK OLABİLECEK VASIFTA SAFKAN ARAP AYGIR 

SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacını karşılamak üzere, yarış hayatında 

başarılı olmuş ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan, sahibi tarafından damızlık 

olarak satılmak istenen orijin, eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan ve yarışlarda üstün performans 

göstermiş ve farklı kan hatlarına mensup toplam 7 baş damızlık olabilecek vasıfta Safkan Arap 

aygırlar şartname esaslarında pazarlık usulüyle satın alınacaktır. 

Aygır olarak satın alınacak atlarda aranacak vasıflar aşağıda belirtilmiştir: 

1-  Safkan Arap atları arap atları soy kütüğüne kayıtlı olması, 

2- Alınacak Safkan Arap aygırların; Alkuruş, Berk, Hilalüzzaman, Kuruş, Sa’d, Seklavi 

kan hatlarından olması, 

3- Satın alınacak safkan Arap aygır adaylarının 01.01.2010 ve sonrası doğumlu olması, 

Alınacak aygırlarda aranacak yarış performansı kriterleri: 

1. Alkuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

2. Berk Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

3. H. Zaman Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 1 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

4. Kuruş Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en 2 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

5. Sa’d Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en az 2 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, 

6. Seklavi Familyasına ait adayların yarış hayatı boyunca en 1 adet Grup 1 koşusu 

kazanmış olması, gerekmektedir. 

Alınacak aygırlarda istenen sağlık koşulları; 

1. Atların Ruam, Durin, S.Abortus Equi, EVA, Equine İnfeksiyöz Anemi, Contagious 

Equine Metritis (CEM), hastalıkları yönünden ari olduğunu belirten sağlık raporu (İşletme 

tarafından alınacak) 

2. Radyolojik, Endoskobik, Ultrasonografik muayeneleri ile kan parametre ve 

biyokimyasal değerlerini içeren laboratuvar sonuç belgesi sonucunda aygırın aşım yapmasına 

mani bir hastalığının (Kalp, Karaciğer, Sindirim sistemi, Laminitis, Eklem rahatsızlığı, Tümör 

vb.) bulunmadığını belirten Veteriner Fakültesinden alınan sağlık raporu ( İşletme tarafından 

alınacak) 

3. Ürogenital organ ve sperma muayeneleri sonucunda atta hastalık veya bozukluğun 

bulunmadığına, döllemeye elverişli olduğunu belirten Veteriner Fakültesinden alınan sağlık 

raporu (İşletme tarafından alınacak) 

4. Atın; Influenza, Herpesvirüs, Batı Nil Virüsü ve Tetanoz etkenlerine karşı 

aşılamalarının yapıldığını gösterir belge (At sahibi tarafından alınacak) 
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GENEL HÜKÜMLER 

1- Başvuru mektupları İdari Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte 

kapalı zarf içerisinde en geç 20/10/2021 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine verilmiş veya en geç bu saatte ulaşacak şekilde posta ile 

gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar belirtilen servise verilmeyen veya ulaşmayan Başvuru 

mektupları dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonucu şartları uyan Safkan Damızlık Aygırlar için 

pazarlık yapılacak, Pazarlığı yapılıp satın alınacak Damızlık Aygırlar, teknik şartnamede 

belirtilen sağlık ve spermatolojik muayenelerinin yapılabilmesi için pedigri belgelerinin aslı ile 

birlikte Genel Müdürlük tarafından belirlenecek İşletme Müdürlüğüne götürülecektir. 

2- İhale Konusu Aygır Alımı ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri 

Genel Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. 

3- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (a) bendi (istisna) 

kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinin 64/e (pazarlık usulü) 

maddesi esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0.312) 417 78 39 

    8998/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak alımla ilgili olarak 17/09/2021 tarih ve 

31601 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi 

düzeltilmiştir. 

No 
Fakülte/ 

MYO 
Bölüm 

Anabilim 

Dalı/ 

Prog. 

Unvan Drc Adet Nitelik 

11 Tıp 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Genel 

Cerrahi 
Doçent 1 1 

Deney hayvanları kullanım 

sertifikası olmak, 

kemoterapötiklerin 

gastrointestinal sistem 

toksisitesiyle ilişkili hayvan 

deneyleri yapmış olmak. 

İlan olunur. 9033/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9100/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9100/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9097/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 9090/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
    8987/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
    8988/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden: 

 
    8999/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Otan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Kocasinan İlçesi, 546 ada, 4 parsel üzerindeki 1445195 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 8. 
maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 2.alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. 
maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri ile 6. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 35615 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1554 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Otan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Otan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ali ÇADIRCI (İnşaat 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20824, Oda Sicil No: 32120), Eda 
ÖZKAN’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32593, Oda Sicil No: 38712) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Otan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Murat 
YİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23401, Oda Sicil No: 62555) yeni 
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803509 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Domino Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 106/1 pafta, 1215 ada, 91 parsel üzerindeki 1620235 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 875593 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2078 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Domino Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Domino 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Fethi ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 425, Oda Sicil 
No: 26777), Sezgi Sermet PINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No: 121918) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Domino Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Mustafa Nezih ÖZTÜRK’ün (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
1532, Oda Sicil No: 7023) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim 
veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803529 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 180 pafta, 3176 ada, 45 parsel üzerindeki 1629588 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde 
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öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 982967 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 2472 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine 
sebep olan sorumlu denetim elemanları Mahmut Fevzi KURUMAHMUT (İnşaat Mühendisi, 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17530, Oda Sicil No: 32777), Ömer Melih BİZİM’in 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 36624) Bakanlıkça kayıtlarının 
tutulması, Atlas İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Güven (Celalettin) 
SAYGIN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 32659, Oda Sicil No: 83045) 
yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803552 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Alperal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Çekmeköy İlçesi, 118 ada, 1 parsel üzerindeki 1594177 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 843385 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 1917 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alperal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alperal 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 
elemanları Ali TAŞÇI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23296, Oda Sicil No: 
13302), Erkani YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3835, Oda Sicil 
No: 18508), Orhun Kerem TAVAN (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 50888), 
Fatih Sultan YILDIZ (Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46616), Ramazan 
DERİN’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 120353) Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, Alperal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tuba BOZ ACAT’ın 
(Mimar, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55551) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
23.09.2021 tarihli ve 1803562 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
RT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 107/1 pafta, 2977 ada, 115 parsel üzerindeki 1466944 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 795792 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 1941 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip RT Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, RT Yapı 
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Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin AKGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 53241) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803570 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/5/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
NRT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, G22B01D1D pafta, 151 ada, 15 parsel üzerindeki 1601399 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 
ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (d) 
bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 124124-5 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 2898 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip NRT Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, NRT Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fatih ARSLAN’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101727) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
23.09.2021 tarihli ve 1803581 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/6/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Emiray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, 68 pafta, 3193 ada, 1 parsel üzerindeki 1653191 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 580955/528537 Ticaret Sicil No ile 
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 544 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emiray Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Emiray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep 
olan sorumlu denetim elemanları Ali GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 19328, Oda Sicil No: 8339), Alim Furkan GÜNEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 131283) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Emiray Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Muhammed Enes GÖKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 128771) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803594 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/7/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Güngören İlçesi, 69/70 pafta, 988 ada, 35 parsel üzerindeki 1671041 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
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bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 677529 Ticaret Sicil No ile İstanbul 
Ticaret Odasına kayıtlı 1446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstanbul MTM Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İstanbul MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine 
sebep olan sorumlu denetim elemanları Ebru KARAKILIÇ (Mimar, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 26669, Oda Sicil No: 25789), Selim KANBUR’un (İnşaat Mühendisi, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75356) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İstanbul 
MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Selim KANBUR (İnşaat Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 75356), Hilmi KARAKAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15474, Oda Sicil No: 17474) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803607 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/8/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Silivri ilçesi, F20D17C2D-F20D17C2C-F20D17C3A pafta, 410 ada, 19 

parsel üzerindeki 1221352 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan; 964010 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2435 nolu Yapı Denetim 
İzin Belgesine sahip Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Orhan ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26820, Oda Sicil 
No: 47822) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803624 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/9/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul ili, Silivri ilçesi, F20D17C2D-F20D17C2C-F20D17C3A pafta, 410 ada, 19 

parsel üzerindeki 1221363 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan; 964010 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2435 nolu Yapı Denetim 
İzin Belgesine sahip Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Ortay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı 
Orhan ÇELİK’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26820, Oda Sicil 
No: 47822) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803632 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/10/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, F22D25A3B pafta, 489 ada, 27 parsel üzerindeki 1447447 

YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 877577 Ticaret 

Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2061 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ayyapı 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren başlatılması Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Halit 

GİZLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 127530) yeni iş almaktan 

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803641 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/11/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi, F22D25A3B pafta, 489 ada, 27 parsel üzerindeki 1447469 

YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 877577 Ticaret 

Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2061 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ayyapı 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren başlatılması Ayyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Halit 

GİZLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 127530) yeni iş almaktan 

men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir 

görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması 

Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803655 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/12/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, 243EE1D pafta, 6193 ada, 10 parsel üzerindeki 1485715 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 

ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 797551 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1926 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail URGAN’ın (Makine 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61302) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

23.09.2021 tarihli ve 1803667 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/13/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Kartal ilçesi, G22A10C1A pafta, 11956 ada, 9 parsel üzerindeki 1488355 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) 

ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 797551 Ticaret Sicil No ile 

İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1926 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması Fırtına Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Süleyman AKGÜN’ün (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85010) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

23.09.2021 tarihli ve 1803675 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/14/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Serhatteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, 11 pafta, 4015 parsel üzerindeki 1607081 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 762920 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 

Odasına kayıtlı 1781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Serhatteknik Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması Serhatteknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Sinan YILMAZLI’nın 

(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73153) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803681 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/15/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Petek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, 2051 ada, 5 parsel üzerindeki 1417561 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Gölcük/3886 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret 

Odasına kayıtlı 1685 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Petek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 

aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 

yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması Petek 

Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Nuri ÇELEBİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 5670, Oda Sicil No: 16731) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 

tarihli ve 1803688 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/16/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya ili, Kepez İlçesi, 27376 ada, 05 parsel üzerindeki 1255936 YİBF nolu (E Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 70163 Ticaret Sicil No ile Antalya 
Ticaret Odasına kayıtlı 1900 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Muhteşem Yapı Denetim 
Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Muhteşem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan NİZAM’ın (Makine 
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27973, Oda Sicil No: 27693) yeni iş 
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803703 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/17/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
RD Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kocaeli ili, Darıca ilçesi, 275 ada, 11 parsel üzerindeki 1463276 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 28603 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret 
Odasına kayıtlı 2382 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip RD Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması RD Yapı 
Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Metin KILIÇ’ın (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 105241) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya 
laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803710 
sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/18/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ecrin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, 834 ada, 10 parsel üzerindeki 1658838 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) bentleri ile 8. 
maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinin 1.alt bendi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. 
maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi ile 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan; 46853 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 2761 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ecrin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi 
gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası 
süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ecrin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ahmet Zeki BULUT’un 
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1174, Oda Sicil No: 28372) 
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ecrin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet 
GÜNEY’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31112, Oda Sicil No: 
92607) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 
kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 
ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803719 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/19/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 140 pafta, 879 ada, 117 parsel üzerindeki 1548420 YİBF nolu 

(A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 538571 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet DURAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803727 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/20/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 140 pafta, 879 ada, 117 parsel üzerindeki 1548425 YİBF nolu 

(A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 538571 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet DURAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803741 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/21/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 140 pafta, 879 ada, 117 parsel üzerindeki 1548435 YİBF nolu 

(A4 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 538571 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet DURAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803752 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/22/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 140 pafta, 879 ada, 117 parsel üzerindeki 1548440 YİBF nolu 

(A5 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 538571 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet DURAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803768 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/23/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 140 pafta, 879 ada, 117 parsel üzerindeki 1548428 YİBF nolu 

(A3 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a) 

bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 538571 Ticaret Sicil No ile İstanbul 

Ticaret Odasına kayıtlı 432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeni İstanbul Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Yeni İstanbul Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet DURAN’ın (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1682, Oda Sicil No: 19671) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803783 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/24/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Eflatun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Erzincan İli, Merkez İlçesi, 2187 ada, 5 parsel üzerindeki 1277194 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7689 Ticaret Sicil No ile Erzincan Ticaret ve 

Sanayi Odasına kayıtlı 1458 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Eflatun Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Eflatun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan CEBECİ’nin (İnşaat 

Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91393) yeni iş almaktan men cezası süresi 

içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 

başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 

23.09.2021 tarihli ve 1803801 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/25/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akdeniz Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Çukurova İlçesi, 7127 ada, 15 parsel üzerindeki 886752 YİBF nolu (A Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. 
maddesinin 5. ve 6. Fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64657 Ticaret 
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akdeniz 
Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803810 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/26/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akdeniz Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Çukurova İlçesi, 7127 ada, 15 parsel üzerindeki 886759 YİBF nolu (B Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. 
maddesinin 5. ve 6. Fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64657 Ticaret 
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akdeniz 
Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803820 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/27/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Akdeniz Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Adana ili, Çukurova İlçesi, 7127 ada, 15 parsel üzerindeki 908610 YİBF nolu (C Blok) 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (l) bendi ve 6. 
maddesinin 5. ve 6. Fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 64657 Ticaret 
Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 1680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akdeniz 
Yıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 
almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803836 sayılı Olur’u 
ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/28/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Coşkun Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 61364 ada, 8 parsel üzerindeki 710055 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 172292 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret 
Odasına kayıtlı 304 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Coşkun Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, 
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, 
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yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Coşkun 
Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Rıza COŞKUN (Makine Mühendisi, Yardımcı 
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27251) ile Hasan Zafer GÜLER’in (Makine Mühendisi, Proje ve 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21034, Oda Sicil No: 17694) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803851 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/29/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235478 YİBF nolu (AF 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51736 Ticaret Sicil No ile Antalya 
Ticaret Odasına kayıtlı 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Seyit YILMAZ (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20994, Oda Sicil No: 46847), Ayfer BİLİCİ’nin 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51729) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803857 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/30/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235576 YİBF nolu (BH 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51736 Ticaret Sicil No ile Antalya 
Ticaret Odasına kayıtlı 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 
verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Seyit YILMAZ (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20994, Oda Sicil No: 46847), Ayfer BİLİCİ’nin 
(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51729) yeni iş almaktan men cezası 
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 
almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 
Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803863 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/31/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235406 YİBF nolu (CA 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
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bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51736 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Seyit YILMAZ (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20994, Oda Sicil No: 46847), Ayfer BİLİCİ’nin 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51729) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803870 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/32/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235414 YİBF nolu (CB 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51736 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Seyit YILMAZ (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20994, Oda Sicil No: 46847), Ayfer BİLİCİ’nin 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51729) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803878 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/33/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 2088 ada, 13 parsel üzerindeki 1235614 YİBF nolu (CC 

Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 51736 Ticaret Sicil No ile Antalya 

Ticaret Odasına kayıtlı 680 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İmge Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası 

verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, İmge Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Seyit YILMAZ (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20994, Oda Sicil No: 46847), Ayfer BİLİCİ’nin 

(İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 51729) yeni iş almaktan men cezası 

süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803883 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/34/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova ili, Merkez İlçesi, 30P1B pafta, 1849 ada, 2 parsel üzerindeki 1620973 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentleri ve 8. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan; 6685 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 2000 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin 
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni 
iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Fevzi YAŞAR (İnşaat 
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 30956, Oda Sicil No: 88655), Fatma Ceren 
ULUTÜRK (İnşaat Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 115649) Bakanlıkça 
kayıtlarının tutulması, Yalova Taner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Zeki ÇAMURCU 
(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27218, Oda Sicil No: 16331) yeni 
iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 
teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803890 sayılı Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/35/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19 pafta, 331 ada, 1 parsel üzerindeki 1570189 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9903 Ticaret Sicil No ile Kuşadası 
Ticaret Odasına kayıtlı 2737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk İz Yapı Denetim 
Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erol KAYTAZ’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34529) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
23.09.2021 tarihli ve 1803900 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/36/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 19 pafta, 331 ada, 1 parsel üzerindeki 1570193 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 9903 Ticaret Sicil No ile Kuşadası 
Ticaret Odasına kayıtlı 2737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlk İz Yapı Denetim 
Hizmetleri Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 
men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, İlk İz Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Erol KAYTAZ’ın (İnşaat 
Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 34529) yeni iş almaktan men cezası süresi 
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve 
başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 
23.09.2021 tarihli ve 1803904 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/37/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Görsev Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Aydın ili, Efeler İlçesi, 19K-1 pafta, 738 ada, 16 parsel üzerindeki 1572444 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18776-Efeler Ticaret Sicil No ile 

Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2727 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Görsev Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Görsev Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Orgün TÜZÜN’ün (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 57, Oda Sicil No: 33432) yeni iş almaktan men 

cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık 

Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803908 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/38/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale Sabit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Çanakkale ili, Çanakkale İl Özel İdaresi, 3-C pafta, 199 ada, 12 parsel üzerindeki 

1430567 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Çanakkale/7946 

Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 2677 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine 

sahip Çanakkale Sabit Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl 

süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî 

Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Çanakkale Sabit Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş 

ortağı Özkan CAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 29259, Oda 

Sicil No: 38126) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya 

laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803937 sayılı Olur’u 

ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/39/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Asos Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Çanakkale ili, Lapseki İlçesi, 9 pafta, 292 ada, 152 parsel üzerindeki 629133 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; Çanakkale/5676 Ticaret Sicil No ile 

Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 898 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asos Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan 

men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803944 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/40/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Niğde ili, Merkez İlçesi, 20 MIV pafta, 679 ada, 124 parsel üzerindeki 1425665 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) 

bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına 

kayıtlı 1477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı 

Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş 

almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sır Yapı 

Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Gülçin GÜÇ YAŞAR’ın (Mimar, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 21616, Oda Sicil No: 29719) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde 

herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 

tarihli ve 1803954 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/41/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Biremir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Gaziantep ili, Şahinbey İlçesi, N38C-23D-1A pafta, 4474 ada, 7 parsel üzerindeki 

1648209 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. 

fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 43415 Ticaret 

Sicil No ile Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı 2293 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 

Biremir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş 

almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Biremir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası 

verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ezgi Rukiye GÜNEŞ (İnşaat Mühendisi, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 121895), Mehmet Ali KAÇMAZ (İnşaat Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15745, Oda Sicil No: 25167), Ayşegül ERBAĞCI 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19838, Oda Sicil No: 21741), Akşen 

AKKUŞ’un (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 31973, Oda Sicil No: 30520) 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Biremir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Ali 

KAÇMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15745, Oda Sicil No: 

25167) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar 

kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması Bakanlık Makamının 23.09.2021 tarihli ve 1803966 sayılı Olur’u ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8975/42/1-1 
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Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:  

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA  

PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 

devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 

tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 

6 flash bellek ile Rektörlüğe, 

2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden 

tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash 

bellek ile Rektörlüğe, 

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya 

uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya 

ve 4 flash bellek ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını 

yapmaları gerekmektedir. 

4- Üniversitemizin aşağıdaki Tablo 2 ve 3’te belirtilen birimlerine, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak 

atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 

tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların başvurularını; 

dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, onaylı lisans, yükseklisans 

diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), 

ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 

aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı 

tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları 

gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 

onaylanmış olması şarttır. 

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı 

ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

Tablo 1 Akademik Birim Bölüm 
Kadro 

Sayısı 
Kadro Unvanı İlan Şartları 

Sıra 1 
İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Uluslararası 

Ticaret 
1 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret, İşletme, 

İşletme Yönetimi, İktisat, İstatistik, 

Pazarlama, Finans, Uluslararası Finans, 

Üretim Yönetimi alanlarının birinde 

doktora derecesine sahip olmak 
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Sıra 2 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve 

Çevre 

Tasarımı 

1 Prof. Dr. 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı veya Mimarlık alanlarının 

birinde doktora derecesine sahip olmak 

Sıra 3 
İnsani Bilimler 

Fakültesi 
Psikoloji 1 

Prof. Dr. Doç. 

Dr./ Dr. 

Öğretim Üyesi 

Psikoloji Bilim/Ana Bilim Dalı veya 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim 

Dalı’nda doktora derecesine sahip olmak 

Sıra 4 
Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 
Gastronomi 1 Doç. Dr. 

Turizm temel alanında doçentlik 

unvanına sahip olmak 

Sıra 5 
Mühendislik 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 
1 

Dr. Öğretim 

Üyesi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 

Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar 

Donanımı alanlarının birinde doktora 

derecesine sahip olmak 

 

Tablo 2 
Akademik 

Birim 
Bölüm 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Unvanı 
İlan Şartları ALES 

Yabancı 

Dil 

Sıra 1 
Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi ve 

Aromatik 

Bitkiler 

1 
Öğretim 

Görevlisi 

Ziraat Mühendisliği alanından 

lisans mezunu olmak ve bu 

alanda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak 

70 

SAY 
Muaf 

Sıra 2 
Meslek 

Yüksekokulu 

Turist 

Rehberliği 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

Prehistorya Ana Bilim Dalı’nda 

yüksek lisans yapmış olmak 

70 

SÖZ-

EA 

Muaf 

Sıra 3 
Meslek 

Yüksekokulu 

Yat 

Kaptanlığı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

Deniz Ulaştırma İşletme 

Mühendisliği, Deniz İşletmeleri 

Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, 

Gemi Makineleri İşletme 

Mühendisliği, Makine Mühendisliği 

veya Yat Kaptanlığı alanında 

mesleki ve akademik tecrübe 

sahibi olmak kaydıyla herhangi bir 

alanda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak 

70 

SAY- 

EA 

Muaf 

Sıra 4 
Meslek 

Yüksekokulu 

İnşaat 

Teknolojisi 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

İnşaat Mühendisliği alanından 

lisans mezunu olmak ve bu 

alanda tezli yüksek lisans yapmış 

olmak 

70 

SAY 
Muaf 

Sıra 5 
Meslek 

Yüksekokulu 

İç Mekan 

Tasarımı 
1 

Öğretim 

Görevlisi 

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı veya Mimarlık 

alanlarının birinde yüksek lisans 

yapmış olmak 

EA Muaf 
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Sıra 6 Meslek 
Yüksekokulu 

Sivil 
Havacılık ve 

Kabin 
Hizmetleri 

1 Öğretim 
Görevlisi 

Havacılık Yönetimi, Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği, Hava 
Trafik Kontrolü, Pilotaj 
bölümlerinin birinden mezun 
olmak ve/veya havacılık alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak 
veya lisans mezunu olup 
belgelendirmek kaydıyla lisans 
mezuniyeti sonrasında kabin 
memuru olarak en az iki yıl 
deneyime sahip olmak 

Muaf Muaf 

Sıra 7 Rektörlük Türk Dili ve 
Edebiyatı 1 Öğretim 

Görevlisi 

Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak, 
Yabancılara Türkçe Öğretimi 
Sertifikasına sahip olmak, 
yükseköğretim kurumlarında 
online ve yüz yüze ders verme 
tecrübesine sahip olmak 

70 
SÖZ Muaf 

Sıra 8 Rektörlük İngilizce 1 Öğretim 
Görevlisi 

Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili 
Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının 
birinde yüksek lisans yapmış 
olmak ve YDS veya YÖK 
tarafından eş değerliği kabul 
edilen yabancı dil sınavlarından 
en az 80 dil puanına sahip olmak 

70 
SÖZ-
EA 

80 

Sıra 9 Mühendislik 
Fakültesi 

Yazılım 
Mühendisliği 1 Öğretim 

Görevlisi 

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar 
Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, 
Bilgisayar Donanımı alanlarının 
birinde doktora derecesine sahip 
olmak 

70 
SAY 50 

 

Tablo 2 Akademik 
Birim Bölüm Kadro 

Sayısı 
Kadro 
Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı 

Dil 

Sıra 1 
Sanat ve 
Tasarım 
Fakültesi 

Radyo 
Televizyon ve 

Sinema 
1 Araştırma 

Görevlisi 

İletişim Tasarımı, İletişim Bilimleri, 
Radyo Televizyon ve Sinema, 
Sinema, Sinema Televizyon veya 
Gazetecilik alanlarının birinde 
yüksek lisans veya doktora 
yapıyor olmak 

70 
SÖZ 50 

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim 
Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ten muaf olup, 
muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir. 

* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 
merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul 
edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan 
almış olmak. 

Duyuru Başlama 
Tarihi 

Son Başvuru 
Tarihi 

Ön Değerlendirme 
Sonuç Tarihi 

Yazılı Sınav 
Giriş Tarihi 

Sınav Giriş Yeri / 
Saati 

Sonuç Açıklama 
“Nihai Değerlendirme” 
Tarihi 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayımlandığı tarih 

İlanın Resmî 
Gazete’de 

yayımlandığı 
tarihten 15 gün 

sonra mesai 
bitimine kadar. 

14.10.2021 

18.10.2021 20.10.2021 

Yer: (Antalya AKEV 
Üniversitesi 

Kadriye Kampüsü / 
14.00) 

22.10.2021 

    9085/1-1 
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Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Ün vers tem ze bağlı b r mlerde st hdam ed lmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğret m 

Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki 
Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim 
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara 
göre öğretim elemanları alınacaktır. 

Başvuru Süresi : 29 EYLÜL 2021 - 13 EKİM 2021 
Son Başvuru Tarihi : 13 EKİM 2021 Saat:17.00 
Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. 
Öğretim Görevlisi için Sınav Takvimi: 
Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 15 EKİM 2021 
Giriş Sınavı Tarihi : 18 EKİM 2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 20 EKİM 2021 

Fakülte/Bölüm/ 

Meslek 

Yüksekokulu 

Unvan 

Anabilim Dalı/ 

Bilim Dalı/ 

Bölüm/Program 

Kadro 

Sayısı 
Açıklama 

Tıp Profesör Göz Hastalıkları 1 Tıp Doktoru ve göz hastalıkları uzmanı olmak. 

Sağlık Bilimleri Profesör 
Kulak Burun ve 

Boğaz 
1 

Tıp Doktoru, Kulak, Burun ve Boğaz uzmanı 

olmak, dil ve konuşma terapisi üzerinde 

çalışmaları olmak. 

Tıp Doçent 
Kadın Hastalıkları 

ve Doğum 
1 

Tıp Doktoru ve Kadın Hastalıkları ve Doğum 

uzmanı olmak. 

Tıp Doçent Genel Cerrahi 2 Tıp Doktoru ve Genel Cerrahi uzmanı olmak. 

Tıp Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Farmakoloji 1 

Tıp Doktoru olmak ve Tıbbi Farmakoloji alanında 

tıpta uzmanlık sahibi olmak. Farmakogenetik ve 

Farmakoekonomi alanında çalışmaları olmak. 

Tıp Dr. Öğr. Üyesi Dermatoloji 1 

Tıp Doktoru ve dermatoloji uzmanı olmak. Primer 

epidermis tümörleri üzerinde araştırmalar yapmış 

olmak. 

Diş Profesör Pedodonti 1 
Diş Hekimi ve pedodonti alanında doktorası 

olmak. 

Diş Dr. Öğr. Üyesi Pedodonti 1 
Diş Hekimi ve pedodonti alanında uzmanlığı 

olmak. 

Diş Dr. Öğr. Üyesi 
Restoratif Diş 

Tedavisi 
1 

Diş Hekimi ve restoratif diş tedavisi alanında 

uzmanlığı olmak. 

Diş Dr. Öğr. Üyesi Ortodonti 1 
Diş Hekimi ve ortodonti alanında uzmanlığı 

olmak. 

Eczacılık Dr. Öğr. Üyesi Farmakognozi 1 
Eczacı ve Farmakognozi alanında doktora 

yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 
Beslenme ve 

Diyetetik 
1 

Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak ve aynı 

alanda doktora yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri Öğretim Görevlisi Ebelik 1 

Hemşire, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği 

yüksek lisansını yapmış ve bu alanda doktora 

yapıyor olmak. 

    9017/1-1 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen 

kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları 

gerekmektedir. Adaylar; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinden erişebilecekleri 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre hazırlayacakları 

puan tablolarını dosyalarına eklemelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Puanlama listesine dahil edilen yayınların hangi indekslerde tarandığına 

ilişkin belgelerin mutlaka bilimsel dosyalara eklenmesi gerekmektedir. 

1. 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile birlikte 

bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde 

devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, üniversite yönetimine katkılarını 

kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 adet flaş bellek ile 

Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: Bilimsel dosyalar ve 

puanlama tablosu hazırlanırken doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde düzenlenmelidir. 

2. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 

4 adet flaş bellek ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Not: 

Bilimsel dosyalar ve puanlama tablosu hazırlanırken doktora öncesi ve doktora sonrası şeklinde 

düzenlenmelidir. 

3. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi 

adaylarının; http://www.erbakan.edu.tr internet adresinde yer alan dilekçe ve istenen belgeler ile 

bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki 

belgeleri içeren 4 adet flaş bellek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 

4. Profesör veya Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha 

alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar. 

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. 

6. Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin 

belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. 

7.  İlan edilen kadrolara müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile 

doçentlik, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları 

Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun 

görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

8. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme 

veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. 

9. Profesör ve Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili 
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birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 

başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular 

geçersiz sayılacaktır. 

ADRES: Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yaka Mah. Kasım 

Halife Sok. No: 11/1 (A Blok) Pk: 42090 Meram/KONYA Telefon: (0 332) 221 06 22-28 

S. 

N. 
BİRİM BÖLÜM 

ANABİLİM DALI/ 

PROGRAM 

K. 

UNVANI 
DERECE ADET ÖZEL ŞARTLAR 

1 
Ereğli Eğitim 

Fakültesi 

Temel 

Eğitim 
Sınıf Eğitimi Profesör 1 1 

Doçentliğini sınıf öğretmenliği 

alanından almış olmak. İlk 

okuma yazma ve Türkçe öğretimi 

alanında çalışmaları olmak. 

2 Fen Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 
Profesör 1 1 

Fotosentetik bakterilerle 

biyohidrojen ve biyopolimer 

üretimi ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

3 
Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

Radyo, 

Televizyon 

ve Sinema 

Sinema ve 

Televizyon 
Profesör 1 1 

Genel gazetecilik alanında 

doçentlik almış olmak. Radyo-

Televizyon yayıncılığı alanında 

uygulamalı çalışmaları 

bulunmak. 

4 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
Profesör 1 1 

Hematoloji veya onkoloji 

alanında uzmanlığı almış olmak. 

Transkobalamin eksikliği 

konusunda çalışma yapmış 

olmak. 

5 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 
Biyofizik Profesör 1 1 

Görsel ve işitsel algıya ilişkin 

beyin işlevlerinin elektrofizyolojik 

yöntemlerle incelenmesi 

konusunda çalışmalar yapmış 

olmak. 

6 
Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
Profesör 1 1 

Biyosensor, polimer kompozit 

membran ve sitotoksisite ile ilgili 

çalışmaları olmak. 

7 
Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Konstrüksiyon ve 

İmalat 
Profesör 1 1 

Doçentliğini makine mühendisliği 

alanından almış olmak. Nano 

yapılı metal kompozit ve 

fonksiyonel malzemeler 

konularında çalışmaları olmak. 

8 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji 

Toplumsal Yapı ve 

Değişme 
Profesör 1 1 

Popüler kültür, toplumsal değişim 

ve mitoloji alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak. 
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9 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

Eski Türk 

Edebiyatı 
Profesör 1 1 

16. ve 17. yüzyıl divan şiiri 

üzerine çalışmaları olmak. 

10 
Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi 

Güzel 

Sanatlar 

Eğitimi 

Müzik Eğitimi Doçent 1 1 

Türk Halk Müziği solfej ve 

bağlama eğitimi alanında 

çalışmalar yapmış olmak. 

11 
Ahmet Keleşoğlu 

İlahiyat Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 

Belagatı 
Doçent 1 1 

Nahiv alimlerini konu alan 

tabakat eserleri üzerine çalışma 

yapmış olmak. 

12 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 
Pedodonti Doçent 3 1 

Çocuklarda dental ağrı için ölçek 

ve çizim kullanımı konusunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

13 Fen Fakültesi 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

Moleküler Biyoloji 

ve Genetik 
Doçent 3 1 

Doçentlik unvanını moleküler 

biyoloji ve genetik alanında almış 

olmak. Bitkilerde tüm genom 

düzeyinde analizler ve gıda 

genomiği alanlarında çalışmaları 

olmak. 

14 
Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

İç Mimari ve 

Çevre 

Tasarımı 

İç Mimarlık Doçent 1 1 

Işıl işlemli ahşap malzemelerde 

karbon elyaf kullanımı, mobilya 

ve dekorasyon alanlarında 

çalışmalar yapmış olmak. 

15 
Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 3 1 

Kampüs yerleşkeleri, fakülte 

binaları ve sosyal etkileşim 

üzerine çalışmış olmak. 

16 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları Doçent 3 1 

Kanser destek tedavisinde 

antiemetikler ve meme kanseri 

hastalarında tümör belirteçleri 

konularında çalışmalar yapmış 

olmak. 

17 
Mühendislik 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 
Doçent 2 1 

Preklinik araştırmalar ve 

glioblastoma için ilaç adayı 

sentezi konularında çalışmış 

olmak. 

18 
Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Bilimleri Doçent 2 1 

Süt teknolojisi, gıda 

endüstrisinde patojen 

mikroorganizmalar ve süt 

tozlarının akış özelliklerinin 

belirlenmesi konularında 

çalışmaları olmak. 
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19 
Mühendislik 

Fakültesi 

Gıda 

Mühendisliği 
Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 

Diyet liflerinin karakterizasyonu 

ve bunların kolonik 

mikroorganizmalar üzerine etkisi 

konularında çalışma yapmış 

olmak. 

20 
Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Malzeme Doçent 1 1 

Doçentliğini metalurji ve 

malzeme mühendisliği alanında 

almış olmak. Hibrit malzemelerin 

sentezi ve perovskit güneş 

hücreleri uygulamaları üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. Bu 

anabilim dalında eğitim-öğretim 

%100 oranında yabancı dil 

(İngilizce) olarak 

yürütüldüğünden dil şartı asgari 

85 puandır. 

21 

Nezahat 

Keleşoğlu Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 

Sosyal 

Hizmet 

Birey ve Toplum 

Sorunları 
Doçent 1 1 

Yüksek lisans ve doktora 

eğitimini sosyal hizmet alanında 

yapmış olmak. Doçentliğini 

sosyal hizmet alanından almış 

olmak ve tıbbi sosyal hizmet 

alanında çalışmaları olmak. 

22 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Siyasi Tarih Doçent 3 1 

Yeniçağ ve Yakınçağ' da 

Osmanlı savaş ve diplomasi 

tarihi (Osmanlı-Rus, Osmanlı-

Habsburg, Osmanlı-Fransız), 

Osmanlı askeri sanayisi 

konularında çalışma yapmış 

olmak. Bu anabilim dalında 

eğitim-öğretim %100 oranında 

yabancı dil (İngilizce) olarak 

yürütüldüğünden dil şartı asgari 

85 puandır. 

23 
Siyasal Bilgiler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Uluslararası 

Siyaset 
Doçent 3 1 

Türk dış politikası, devlet dışı 

silahlı aktörler ve terörizm 

alanında çalışmalar yapmış. Bu 

anabilim dalında eğitim-öğretim 

%100 oranında yabancı dil 

(İngilizce) olarak 

yürütüldüğünden dil şartı asgari 

85 puandır. 
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24 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Felsefe 

Değerler ve 

Siyaset Felsefesi 
Doçent 2 1 

20. yüzyıl ahlak filozofları, 

teknoloji ve özgürlük felsefesi 

alanlarında çalışmalar yapmış 

olmak. 

25 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 

Genel Türk Tarihi ve Orta Asya 

Şiilik Tarihi üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

26 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 
Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1 

Osmanlı'da seyahat, rehberlik ve 

konaklama hizmetleri üzerine 

çalışmalar yapmış olmak. 

27 
Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi 

Yönetim 

Bilişim 

Sistemleri 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Doçent 3 1 

Doçentliğini bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri alanında almış 

olmak, öğrenme yönetim 

sistemleri ve programlama 

eğitimi ile ilgili çalışmaları 

bulunmak. 

28 
Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim 

Otizm Spektrum 

Bozukluğu Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Özel eğitim alanında yüksek 

lisans ve doktora yapmış olmak. 

Otizm ile ilgili çalışmaları 

bulunmak. 

29 
Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi 

Temel 

Eğitim 
Sınıf Eğitimi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

İlköğretim öğrencilerinin okuma 

ve üst düzey düşünme becerileri 

konusunda çalışmaları 

bulunmak. 

30 
Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Klinik 

Bilimler 

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Ağız, diş ve çene cerrahisinde 

ağrı felaketleştirme ve dental 

anksiyete konularında çalışma 

yapmış olmak. 

31 
Ereğli Ziraat 

Fakültesi 

Tarla 

Bitkileri 
Tarla Bitkileri 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Buğday ıslahı, tahıllarda 

rejenerasyon sistemi ve genetik 

çeşitlilik konularında çalışmalar 

yapmış olmak. 

32 
Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Yapı Bilgisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Yapı bilgisi ve sürdürülebilir yapı 

malzemeleri alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

33 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk 
Medeni Usül ve 

İcra İflas Hukuku 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Özel hukuk alanında doktor 

unvanına sahip olmak. İcra ve 

iflâs hukukunda tazminatlar 

konusunda çalışmış olmak. 

34 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 
Göz Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Laser flaremetre ile ilgili çalışma 

yapmış olmak. 
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35 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Dahili Tıp 

Bilimleri 
İç Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Peritonitli hastalarda 

ototoksistenin engellenmesi, 

karaciğer ve böbrek işlev 

bozukluğu konularında çalışma 

yapmış olmak. 

36 
Meram Tıp 

Fakültesi 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Histoloji ve 

Embriyoloji 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Tıpta uzmanlığını histoloji ve 

embriyoloji alanından almış 

olmak. İnsan mezenkimal kök 

hücreler ile ilgili 

immünohistokimyasal konusunda 

çalışma yapmış olmak. 

37 
Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve 

Malzeme 

Mühendisliği 

Üretim Metalurjisi 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Malzeme bilimi ve mühendisliği 

alanında doktora yapmış olmak. 

Polimer ince filmler, 

nanomalzemeler ve 

elektrokimyasal sensörler 

konularında çalışmaları olmak. 

Bu anabilim dalında eğitim-

öğretim %100 oranında yabancı 

dil (İngilizce) olarak 

yürütüldüğünden dil şartı asgari 

85 puandır. 

38 
Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Fakültesi 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 
Yeni Türk Dili 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi 

ağızları üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

39 
Veteriner 

Fakültesi 

Zootekni ve 

Hayvan 

Besleme 

Hayvan Besleme 

ve Beslenme 

Hastalıkları 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
5 1 

Büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanlarda patates posası silajı 

üzerine çalışmış olmak. Hayvan 

besleme alanında doktora 

yapmış olmak. 

40 
Yabancı Diller 

Yüksekokulu 

Yabancı 

Diller 
Yabancı Diller 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
3 1 

Yüksek lisans ve doktorasını 

İngiliz dili eğitimi alanında 

yapmış olmak. İngilizce konuşma 

ve iletişim konusunda yayınları 

bulunmak. 

    9057/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

E9 EMİSYON GRUBU V. TERTİP 20 TL ve 5 TL BANKNOTLARIN TEDAVÜLE 

ÇIKARILMASINA İLİŞKİN DUYURU 

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 

20 TL ve 5 TL banknotlar 29 Eylül 2021 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. 

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL 

banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap 

Kavcıoğlu ile birlikte; 

• 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’e, 

• 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük’e 

ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz 

kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle 

tamamen aynıdır. 

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup V. tertip 100 TL ve 50 TL 

banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır. 

Duyurulur. 9046/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Millî Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
–– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin (TÜRASAŞ) 4734

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve
Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

–– Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/6/2021 Tarihli ve 2018/18989 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2019/13637 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


