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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde

yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda, Devlet Memurları

Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere,

görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

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

nunu, 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve 15/3/1999 tarihli

ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta yer alan görevleri,
c) Başdenetçi: Kamu Başdenetçisini,
ç) Denetçi: Kamu Denetçisini,
d) Genel Sekreter: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterini,
e) Genel Sekreterlik: Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreterliğini,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü görevine

görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı;
diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı
sınavı,

g) Hizmet grupları: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ğ) Hizmet süresi: Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sa-

yılan süreleri,
h) İş günü: Ulusal bayramlar ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ı) Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumunu,
i) Personel: Kamu Denetçiliği Kurumunda Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ça-

lışanları,
j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
l) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları ve kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikli-

ğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef,
b) İdari hizmetler grubu;
1) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, şoför,
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
ç) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen.
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Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) En az altı ayı Kurumda geçmiş olması kaydıyla, Devlet Memurları Kanununun 68 inci

maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve atanabileceği kadronun alt
görevlerinin birinde çalışmış olmak gerekir. Ancak en az altı ay kurumda çalışmış personel bu-
lunmaması halinde bu şart aranmaz.

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şart-

lar aranır:
a) Şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef, çözümleyici, programcı ve tekniker kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulun-

mak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun ol-

mak,
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni teknisyen ve şoför

kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,
c) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla

verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu
kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmış

olmak,
3) En az bir işletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir program-

lama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel
bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık
sertifikası) belgelemek,

d) Hukuk müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacakların yapılacak unvan değişikliği

sınavında başarılı olmaları şarttır.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar

aranır:
a) Psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksek okul-

ların ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,
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b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için; bilgi ve belge yönetimi bölümü ya da diğer

ilgili bölümlerden mezunu olmak,

c) Tekniker kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim

veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim

veren okulların ilgili veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açı-

lım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası

ya da üniversitelerden alınmış onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,

gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Ku-

rumun kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde ya-

pılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45

gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla

aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece

biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için

başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun

internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınava ilişkin belirlenen konu başlıklarına duyuruda yer verilir.

Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına,

Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne

ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan

alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az

altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en az altmış

puan alan adaylar içerisinde, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro

sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin

tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

Başarı puanı ve başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Başarı puanı Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için yazılı ve sözlü

sınavların aritmetik ortalaması, diğer kadro ve pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı

esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Başarı sıralaması eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Başarı puanı en az yetmiş olanlar başarılı sayılırlar.

(4) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sıralaması

listesine göre sırasıyla boş kadro sayısı kadar aday asil, aynı sayıda personel de yedek olarak

belirlenir.

Sınav Kurulu

MADDE 14 – (1) Sınav Kurulu; Başdenetçi veya Başdenetçinin görevlendireceği de-

netçinin başkanlığında; Başdenetçi tarafından seçilen denetçiler ve kamu denetçiliği uzmanları

ile Genel Sekreter olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir.

(2) Sınav Kurulu, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy

çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden,

lisansüstü öğrenim hariç, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede ola-

maz.

(4) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(5) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Sekreterlikçe yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu; sınav konularının tespit edilmesi, sınavların yapılması,

sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarı listesinin hazırlanması ve ilanı, itirazların sonuç-

landırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 16 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü

içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav; deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav

öncesi ele geçirildiğinin tespiti hallerinde ertelenebilir.
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(2) Aşağıda belirtilen durumlarda adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâ-

ğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav

kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

bu durum bir tutanakla saptanarak ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında

yasal işlem yapılır.

Sınav sonuçlarına itiraz ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçlarının ilgililere yazılı olarak bildiriminden itibaren beş

iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İnceleme sonuçları, ilgililere on gün içinde

yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen

süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav

iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

(3) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler

ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Genel Sekreterlikçe saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olup atanmaya hak ka-

zanan personelin atamaları, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içerisinde

başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-

nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma,

suretiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında veya aynı grup içindeki geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sı-

navına tabi hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak

kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın aynı düzey görev ve alt gö-

revlere atanabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve

kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt
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görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte

aranan öğrenim ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere

sahip olmaları kaydıyla atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel; atanı-

lacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan öğrenim şar-

tını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yük-

selme sınavına katılmaksızın atanabilir.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atama-

larda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Naklen ve özelleştirilen kurumlardan atanma

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönet-

melikte belirtilen aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara

veya daha alt unvanlara genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Ancak, bu şekilde ata-

nacaklarda bu Yönetmelikte kadro için öngörülen şartlardan Kurumda veya belirli bir alt gö-

revde çalışmış olma şartı dışındaki şartlar aranır.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere

atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve

ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü

dikkate alınır.

(3) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun

22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca

kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Memurları

Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esasla-

rına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 16 ncı maddesinin
ikinci fıkrasında, 18 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 19 uncu maddesinin dördüncü fık-
rasında yer alan “İnsan Kaynakları Daire” ibareleri “Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi”
şeklinde ve 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı tarafından diğer birimlerin
görüşleri de alınmak kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve
Kurumun intranet sayfasında yayımlanır. Liste, ihtiyaç halinde güncellenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında yer alan “ve yeterlik sı-
navı” ibaresi ile aynı maddenin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kal-
dırılmış ve birinci fıkrasında yer alan “İnsan Kaynakları Daire” ibaresi “Eğitim, Araştırma ve
Geliştirme Merkezi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 20/A ve 20/B maddeleri eklenmiştir.
“Yeterlik sınavı
MADDE 20/A – (1) Tezi yeterli görülen uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye

hak kazanır.
(2) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç iki ay içinde Kurul tarafından klasik

usulde yazılı olarak yapılır.
(3) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan

almak gerekir.
(4) Yeterlik sınavında Kurul üyeleri ayrı ayrı not verir. Bunların aritmetik ortalaması

sınav başarı notudur. Yazılı sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır.
Sınav sonucu Kurumun intranet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

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

(7) Yeterlik sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten beş iş günü içeri-
sinde, dilekçe ile Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar
Kurula ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ne-
ticesi ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik sınavı konuları
MADDE 20/B – (1) Yeterlik sınavı aşağıdaki konularda yapılır:
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu,
c) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
ç) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu,
d) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
e) 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku-

rumu Kanunu,
f) 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürele-

rinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
g) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
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ğ) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
h) 4857 sayılı İş Kanunu,
ı) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,
i) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
j) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref

Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
k) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
l) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,
m) 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere

Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun,
n) 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu,
o) 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Veril-

mesi Hakkında Kanun,
ö) 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat

Kanunu,
p) Bu fıkrada sayılan kanunların ikincil mevzuatı,
r) Kurumun görev alanına giren diğer konular.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanınca belirlenen uzmanların refa-

katinde ve onların gözetiminde çalışırlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.
“Tezi başarılı sayılan uzman yardımcılarının yeterlik sınavı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tezi başarılı sayılan

uzman yardımcılarının yeterlik sınavları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden önceki Yönet-
melik hükümlerinde belirlenen usule göre yapılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN
BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/12/2013 28849

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2014 29162
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI VE

ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Kurumlarında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Kurumlarının hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum: Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarını,
b) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sı-

navı,
c) Giriş Sınavı Kurulu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavı kurulunu,
ç) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
d) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan türü 3’ü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Kuruma ait hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına, boş kadro ve ihtiyaç

durumuna göre, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya
sözlü sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre atama yapılır.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca

kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
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Giriş sınavının duyurulması
MADDE 7 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru

tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri
ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve
derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmî Gazete’de
ve kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri ve sekretarya hizmetleri
MADDE 8 – (1) Sınava başvuru, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya

da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.
(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, kurum veya kurumun internet adresinden temin

edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma eklerler:
a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış

olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).
b) Üç adet vesikalık fotoğraf.
c) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.
ç) Özgeçmiş.
d) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumca da onaylanabilir.
(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin giriş sınavı duyu-

rusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar kuruma ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecik-
meler dikkate alınmaz.

(5) Bu Yönetmelikte yer alan giriş sınavı ve Sınav Kurulu ile ilgili sekretarya hizmetleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim kurumlarında Personel Daire Başkanlı-
ğınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Genel Sekreterlikçe yürütülür.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için Başvuru İnceleme Komisyonu
kurulur. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye
alınmaz.

(2) Başvuru İnceleme Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve yükseköğretim
kurumlarında Personel Daire Başkanı başkanlığında, bir şube müdürü ile bir hukuk müşaviri
veya avukattan; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında Genel Sekreter başkanlığında bir şube
müdürü ile bir hukuk müşaviri veya avukattan oluşur.

(3) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere
bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana
sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde
duyurulur.

Sınav konuları
MADDE 10 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
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g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
(2) Kurum gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.
Sınav Kurulu
MADDE 11 – (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına hukuk müşaviri ve avukat alı-

mında Sınav Kurulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanının veya belirleyeceği Başkan Vekilinin
başkanlığında, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri
arasından seçilen bir üye, Genel Sekreter, Personel Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri olmak
üzere beş asıl üye ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından hukukçu öğretim üyeleri ara-
sından seçilen iki yedek üyeden oluşur.

(2) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına hukuk müşaviri ve avukat alımında Sınav
Kurulu, Üniversitelerarası Kurul Başkanının başkanlığında, Genel Sekreter, Genel Sekreter
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı tarafından hukukçu öğretim
üyeleri arasından belirlenen bir üyeden oluşan beş asıl üye ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı
tarafından hukukçu öğretim üyeleri arasından belirlenen iki yedek üyeden oluşur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına hukuk müşaviri ve avukat alımında Sınav Kurulu, Rek-
törün veya belirleyeceği Rektör Yardımcısının başkanlığında, Genel Sekreter, Personel Daire
Başkanı, Hukuk Müşaviri ile Rektör tarafından varsa hukukçu öğretim üyeleri arasından be-
lirlenen bir üye olmak üzere beş asıl ve Rektör tarafından öğretim üyeleri arasından belirlenen
iki yedek üyeden oluşur.

(4) Sınav Kurulu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınav-
larda görev alamazlar.

Sınav Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Sınav Kurulu, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların

sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.
(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sıra-

sında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını
gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınavın değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınavın sadece yazılı yapılması halinde, Sınav Kurulu, sınav kâğıt-

larını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kâğıtlarının bulunduğu kapalı
zarf açılır ve cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının değerlendirme notu, kâğıtların
numaralarının yer aldığı cetvele her üye tarafından ayrı ayrı yazılarak sınav kâğıdı ile birlikte
Sınav Kurulu başkanına teslim edilir. Üyelerin her birinin puanlarının aritmetik ortalaması alı-
narak yazılı sınav başarı notu belirlenir. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değer-
lendirmesinin neticelendiği günü takip eden beş gün içinde kurumun internet sayfasında ya-
yınlanmak suretiyle duyurulur. Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Sadece yazılı sınav
sonucuna göre atama yapılması halinde, bu sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere
duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda
KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Sınavın yazılı ve sözlü yapılması halinde, ilan edilen boş kadro sayısının en çok
dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son
sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                                  25 Mart 2015 – Sayı : 29306



başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortala-
ması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere be-
lirlenir.

(3) Sınavın sadece sözlü yapılması halinde, başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek
not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3
puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(4) Sözlü sınavda adaylar;
a) 10 uncu maddede belirtilen 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 ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu

tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri
için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puan-
ların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı

puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri
ve avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluş-
turulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet
sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak
bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.
Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş
gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 15 – (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyan-

da bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 16 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca
saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
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b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,
d) Mal bildirimi.
Hukuk müşaviri ve avukat kadrosuna atanma
MADDE 18 – (1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine

yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, hukuk müşaviri veya
avukat kadrolarına atanırlar.

(2) Adayların hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı
puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması ya-
pılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her
halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı
başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Ata-
maları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve ma-
zeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kaza-
nılmış hak sayılmaz.

Bildirim
MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA DENETLENMESİ HAKKINDA
TEBLİĞİN (SERİ NO: 6) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji
Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

25 Mart 2015 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29306 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2012/626 
Karar No : 2014/961 
4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık İbrahim TUTAK'ın (Hüseyin ve Avaş 

oğlu, 11/12/1979 Şanlıurfa doğumlu, Şanlıurfa, Eyyübiye, Keçikıran mah/köy nüfusuna kayıtlı), 
Mahkememizin 17/07/2014 tarihli kararı ile 4733 Sayılı Kanununun 8/4 maddesi gereğince 1 yıl 8 
ay hapis cezası ve 80.- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında yapılan 
yargılama sonucunda, hükmolunan cezasının 2 yıldan daha az süreli hapis cezası ve adli para 
cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik 
özellikleri ile duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç 
işlemeyeceği hususunda mahkememizde tam bir kanaatin oluşması ve mevcut zarar durumu 
nazara alınarak 5560 Sayılı Yasa ile 5271 Sayılı CMK’ya eklenen ve 23.01.2008 tarihli 
08.02.2008 tarihinde yayımlanan 5728 Sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişiklik yapılan 231/(5), 
(6), (9) ve (14). maddesi uyarınca (301,54).-TL tutarındaki Gümrük Müdürlüğü zararını denetim 
süresinin ilk 1 yılı içerisinde 4 eşit taksitte ödemesi koşuluyla HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 
GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı tüm 
aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 
müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de itiraz hakkının 
bulunacağı, ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 

 1241 
————— 

Esas No : 2013/1880 
Karar No : 2014/931 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Metin ZEREN'in (Mecit ve Güzel oğlu, 

01/11/1989 Doğubayazıt doğumlu, Ağrı, Doğubayazıt, Gözükara mah/köy nüfusuna kayıtlı), 
Mahkememizin 15/07/2014 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/(5) maddesi gereğince 5 ay 
hapis cezası ve 80.- TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında yapılan yargılama 
sonucunda, hükmolunan cezasının 2 yıldan daha az süreli hapis cezası ve adli para cezası olması, 
sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, sanığın kişilik özellikleri ile 
duruşmalardaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği 
hususunda mahkememizde tam bir kanaatin oluşması ve mevcut zarar durumu nazara alınarak 
5560 Sayılı Yasa ile 5271 Sayılı CMK’ya eklenen ve 23.01.2008 tarihli 08.02.2008 tarihinde 
yayımlanan 5728 Sayılı Yasanın 562.maddesi ile değişiklik yapılan 231/(5), (6), (9) ve (14). 
maddesi uyarınca suç nedeniyle oluşan 1.065,65.-TL tutarındaki zararın denetim süresinin ilk 1 
yılı içerisinde 5 eşit taksitle ödenmesi koşuluyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ 
edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 
Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de itiraz hakkının bulunacağı, ilan ücreti ile Mahkeme 
masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 1240 
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Bozüyük 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2010/215 

Karar No : 2011/361 

Davacı : K.H. 

Sanık : YALÇIN DEMİRLENK Mustafa ve Aynur oğlu, 05/09/1986 doğumlu, 

Bilecik, Bozüyük, Günyarık mah/köy nüfusuna kayıtlı 

Suç : Basit Yaralama 

Suç Tarihi : 03/04/2010 

Karar T. : 15/09/2011 

1 - Sanık YALÇIN DEMİRLENK, üzerine atılı “Basit Yaralama” suçunu işlediği sabit 

olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2. Maddesi uyarınca takdiren 4 AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

35. Maddesi gereğince meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre cezasından takdiren 1/4 

oranında indirim yapılarak sanığın 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

3 - Sanığa verilen cezadan, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları 

ve sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 

62/1. Maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 AY 15 GÜN HAPİS 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanığın 5237 sayılı Yasa’nın 53. Maddesinin a,b,c,d, ve e bentlerinde belirtilen 

haklarından cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasın, aynı maddenin (2) ve (3) 

numaralı fıkraları gereğince sanığın bu hakları kullanmaktan yoksunluğunun, kendi alt soyu 

üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilmesine kadar, diğer 

haklar yönünden ise hapis cezalarının tamamlanıncaya kadar sürmesine, 

5 - Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmasına rağmen silinme şartlarının 

oluşmuş bulunması, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışlarıda göz 

önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl 

olduğundan, 5560 sy.nın 23. Maddesi ile değişik CMK.nın 231/5. Maddesi gereğince sanık 

hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

6 - CMK. nın 231/8. Maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜREYLE DENETİME TABİ 

TUTULMASINA, bu süre içinde sanığa takdiren denetimli serbestlik tedbiri yüklenmesine yer 

olmadığına, 

7 - Denetim süresi içinde sanığın kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün 

açıklanmasına ve bu hususun sanığa ihtarına, (ihtar edilemedi) 

8 - Hükmün bir suretinin, mahsus sistemine kaydedilmek üzere C. Başsavcılığına 

TEVDİİNE, 

9 - Yasal şartları bulunmadığından, sanık hakkında TCK.nın 58. Maddesinin 

uygulamasına yer olmadığına, 

D) Suçta kullanıldığı anlaşılan ve Bözüyük Adli Emanetinin 2010/85 sırasında kayıtlı bir 

adet tahta beyzbol sopasının TCK’nın 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, 

E) 1 - Yargılama nedeniyle yapılan ve 2 tl posta ile 22 tl tebligattan (4 adet) oluşan toplam 

2-24 tl yargılama giderinin sanıklardan sebep oldukları miktarlar nispetinde TAHSİLİNE, 

Karar verilen sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış olup; 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi 

Gazete’de ilanen tebliğine 

2 - hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar 

verilmiş olup, İlan olunur 1385 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ŞOFÖRLÜK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümüz Şoförlük hizmet alımı işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen 

tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 

Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No Dosya No 

İhale Tarih 

ve Saati Süre 

1 

Müessese Müdürlüğü Hafif vasıta 

Sahasında bulunan araçların 

kullandırılması için (35 kişi) 

Şoförlük Hizmet alımı işi 

2015-33218 2015-566 
08.04.2015 

14:00 

1096 

gün 

 

b) Yapılacağı yer  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi  : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü  : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası 

Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı  : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111   45500 

Soma/MANİSA, adreslerinde görülebilir. 

5 - İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL, karşılığında aynı adreslerden temin 

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

6 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

10 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr 2615/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 7000 ADET 

KAYMA YATAĞI İÇİN YAPRAK YAYIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE 

ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2015/33986 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31  - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 7000 ADET KAYMA YATAĞI İÇİN YAPRAK 

YAYIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 14.04.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2612/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE24000, 

DE22000, DE33000 VE E43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE  

13 KALEM RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/34000 

1 - İdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/ 

TÜRKİYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 13 KALEM RULMAN 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğüne 16.04.2015 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2611/1-1 
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MALATYA VAGON BAKIM ONARIM ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNDE REVİZYON  

TAMİRİ YAPILAN VAGONLARIN 10.000 M2 BOYAMA HİZMETLERİ İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2015/29679 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD 5.Bölge Müdürlüğü/MALATYA 
b) Telefon Numarası    0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası  : 0 422 2124816 

c) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Malatya Vagon Bakım Onarım Atölye 

Müdürlüğünde Revizyon Tamiri Yapılan Vagonların 10.000 m2 Boyama Hizmetlerinin 

Yaptırılması ve Vagon (Yük, Yolcu ve hizmet vagonları) Üzerine Yazılması Gereken Yazıların 
Yazdırılması Hizmet Alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Yeşilyurt/Malatya Bürosuna 07/04/2015 tarih, saat: 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 25,00 TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2419/1-1 

—— • —— 
TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İŞİ YAPILACAKTIR 

Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.200 Ton. Torbalı Kuru Çay ve nakliye işi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak, Rize 100, Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne nakledilmesi 

işi, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 

yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Muratlı Çay Fabrikası 

Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinden temin edilebilir. 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06/04/2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Muratlı 

Çay Fabrikası Müdürlüğü/Muratlı Köyü Bezenti Mevki 08430 Borçka/ARTVİN adresinde 

bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

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

5 - İstekliler tekliflerinde İstenen Normlarda tek Fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - İhale Çaykur Muratlı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

10 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 

11 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2412/1-1 
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BASILI SÜRELİ YAYIN SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Basılı Süreli Yayın alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye 

ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/32435  

1 - İdarenin  

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 

Çankaya /Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa): 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 72 Adet Basılı Süreli Yayın Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü BDT Dairesi Başkanlığı 

Kütüphane Servisi 

c) Teslim tarihi/tarihleri : İşe başlama talimatı tebliğinden itibaren teslimatlar 

yapılacak olup abonelik dönemi 01.01.2015-31.12.2015 

tarihleri arasıdır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.04.2015 – 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

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

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 

benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü yabancı kaynaklı süreli yayın 

satışları benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale 

Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini-

kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

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

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

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

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

Kanunlara tabi değildir. 2397/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Açık ihale usulü ile yapılacak 

ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle 

sonuçlanamaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden 

katılımcıların ihale günü ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 

bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt No : 2015/32762 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr  

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız sahasında bulunan Şeker Ambarlarında 

(+-% 20 toleranslı) 2 ay süreli kampanya döneminde; 

günlük 24 saat olmak üzere vardiya esasına göre       

(3 vardiya) günlük 15 işçi, (+-% 20 toleranslı) 10 ay 

süreli kampanya haricinde; (cumartesi-Pazar hariç) 

günlük 4 işçi ile, kristal şeker tahmil tahliye İşine ait 

işçilik hizmeti 2100 yevmiye +Ulusal Bayram ve Resmi 

Tatil günleri yevmiyesi 74,50 yevmiye 

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : İşe başlama tarihini müteakip 1 yıl (12 ay) dır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 07.04.2015 - 14:00  

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili 

mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler: - 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

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

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,  

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

kriterler 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:  

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu ve özel sektörde sözleşme 

bedelinin en az %70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş 

veya benzer işlerle ilgili iş deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak 

üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi. 

4.3.2. Personel durumuna ilişkin belgeler  

İstekli kampanya dahili ve kampanya harici ihale konusu işi yerine getirmek için ihale 

dökümanında yazılı sayı ve nitelikte işçi çalıştırmayı kabul etmek ve bu çalışanlara dair bilgi ve 

belgeleri ibraz etmek zorundadır.  

Yüklenicinin ve çalıştıracağı kişilerin nüfus cüzdan suretleri ile ikametgah belgeleri 

idareye verilecektir. Savcılıktan iyi halini gösterir yazıyı da getirmeleri zorunludur. 

(Ancak yüklenicinin kendine ait evraklar hariç diğerleri ihale kaldıktan sonra sözleşme 

aşamasında istenecektir). 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde yapılan, ihale konusu işe ait 

Tahmil Tahliye Hizmetleri ile ilgili iş deneyim belgesi kabul edilecektir.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI HABERLEŞME 

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

da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 

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

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir, kısmı teklif verilemez  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer Hususlar : 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 2558/1-1 
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380 KV G.ANTEP 2 - ERZİN EİH’DA 77 NUMARALI DİREĞİN DEMONTAJ - MONTAJ, 

SPEYŞIR DEĞİŞİMİ VE TEL ÇEKİMİ, 154 KV G.ANTEP 1 - PS 5 EİH’DA 

61 NUMARALI DİREĞİN DEMONTAJ - MONTAJ İŞİ YAPILACAKTIR 

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 GAZİANTEP 

380 kV G.Antep 2 - Erzin EİH’da 77 numaralı direğin demontaj-montaj, speyşır değişimi ve 

tel çekimi, 154 kV G.Antep 1 - PS 5 EİH’da 61 numaralı direğin demontaj - montaj işi, TEİAŞ’nın 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/33526 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No: 61 

Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş. Kamil/GAZİANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 380 kV G.Antep 2 -Erzin EİH’da 77 numaralı direğin 

demontaj-montaj, speyşır değişimi ve tel çekimi, 154 

kV G.Antep 1 - PS 5 EİH’da 61 numaralı direğin 

demontaj-montaj işi 

b) Yapılacağı yer : Grup Müdürlüğü Sorumluluk sahasındaki E.İ. 

Hatları 

c) İşin süresi : 60 (altmış) Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 09/04/2015 Perşembe Saat: 10:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine 

(T. Vakıfbank Gaziantep Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu 

hesaba) yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, 

ğ) 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, 

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. 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 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

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

kriterler 

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 
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Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.4. Bilanço veya eşdeğer belgeler 

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.1.5. İş hacmini gösteren belgeler 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken 

Kriterler: 

4.1.6.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.1.6.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen %25 oranından az olmamak 

üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. 

4.1.6.3. Bu ihalede, 154-380 kV E.İ.H. İletken Çekimi, Direk demontaj/montaj işleri 

benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

6 - Bu İhalede kısmi teklif verilemez. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (yüz) Türk Lirası karşılığı 

satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 110,00 (yüz on) Türk Lirası doküman 

bedelini Grup Müdürlüğümüzün Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 

1500 158 0072 859 980 52 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.” 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Cad. No: 61 

27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Bu ihale dokümanı ve ekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin 

(g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 

 2613/1-1 
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4 KALEM (10 ADET) MAYDÜ ÖRTÜSÜ SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale 31.03.2015 günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi 

Başkanlığı Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında 

görülebileceği gibi bedeli karşılığı (50.00 TL /KDV Dahil) temin edilebilir. 

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır. 

4 - Teklifler 31.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No:18 06100 

Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir. 

5 - Bu ihale 2886 sayılı devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı 

dışındadır. 

6 - İhale ile ilgili detaylı bilgi www.tmo.gov.tr adresindeki ihaleler bölümünde 

yayınlanmaktadır. 2628/1-1 

————— 
700 TON ± % 20 POLİETİLEN ÖRTÜLÜK SATIN ALINACAKTIR 

1 - İhale 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.30’da “TMO Genel Müdürlüğü Milli 

Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır. 

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 

50 - TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

3 - İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile yapılacaktır. 

4 - Teklifler 02.04.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18 

06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne 

verilecektir. 

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamının dışındadır. 

6 - İhale ile ilgili detaylı bilgi www.tmo.gov.tr adresindeki ihaleler bölümünde 

yayınlanmaktadır. 2629/1-1 

—— • —— 

KABLO SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/33099 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - İhale konusu işin niteliği, 

      türü ve miktarı : 6 kalem (muhtelif ölçülerde 70.000 metre) lokomotif 

muhtelif kabloları, teknik şartnameye göre satın 

alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 10/04/2015 - Saat 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

10/04/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 
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6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 

görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2608/1-1 

—— • —— 

LİPAZ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 100 Kg Lipaz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Lipaz Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 2559/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak 

üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup 

başvuruların Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. 

 

Birim Bölüm Unvanı Adet Açıklama 

Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Profesör 1 

Doktorasını ve/veya Doçentliğini 

Psikoloji veya Psikiyatri alanında yapmış 

olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 
Psikoloji Doçent 1 

Doktorasını ve/veya Doçentliğini 

Psikoloji alanında yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Profesör 1 

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, 

Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği 

alanlarından en az biri üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

Doçent 1 

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Balkanlar, 

Orta Asya, Orta Doğu, Avrupa Birliği 

alanlarından en az biri üzerine çalışmalar 

yapmış olmak. 

Not: İlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 2547/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

 EK-1 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde 

lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, STANLUB PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ; Yozgat İl Özel İdaresi tarafından verilmiş olan 

olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın 17.02.2015 tarihli ve 1523 sayılı Valilik Oluru ile iptal 

edilmesi nedeniyle “Küçük Sanayi Sitesi D Blok No:11 Çekerek /YOZGAT” adresindeki tesisine 

ait ve MYĞ/2792-4/28346 numaralı madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz etmesi gerekmektedir.  

Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 2561/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Bursa 3. Tüketici Mahkemesinin 2014/1044 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2548/1-1 

————— 
Serik 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1995/359 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2549/1-1 

————— 
Gebze 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/1678 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 2550/1-1 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere 

Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki ve diğer ilgili 

mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektir. 

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. 

maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini. Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru 

dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 

6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 

NOT: 

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında 

DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan 

Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve 

Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

2 - Müracaat edecek adayların "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme 

Kriterleri ve Puanlama Yönergesin"de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir, 

(http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca 

başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama 

Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1'er takım) tüm dosyalara 

koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini 

doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.) 

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen 

başvurmaları gerekmektedir. 

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. 

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazetede yayınlandığı tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır. 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları 

dikkate alınmayacaktır. 

 

Birimi 
Bölüm/Anabilim/ 

Anasanat Prof Açıklama Doç Açıklama 

Tıp Fakültesi Acil tıp 1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

  

Tıp Fakültesi Kadın Has.ve Doğum   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Kadın Has.ve Doğum   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi 
Plastik, Rekons ve Es. 

Cer. 
  1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 
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Birimi 
Bölüm/Anabilim/ 

Anasanat Prof Açıklama Doç Açıklama 

Tıp Fakültesi Acil Tıp   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Nöroloji   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Anatomi   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya   1 

İngilizce Tıp 

Programında 
çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi 
Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon 
  1 

İngilizce Tıp 
Programında 

çalıştırılmak üzere 

Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 
  1 

İngilizce Tıp 
Programında 

çalıştırılmak üzere 

Mühendislik 
Fak. 

Gıda Teknolojisi 1    

Diş Hekimliği 

Fak. 
Endodonti   1  

Ziraat 
Fakültesi 

Bitki Besleme   1  

Eğitim 
Fakültesi 

İ.Ö.Fen Bilgisi Eğitimi   1 

Hava kirliliği ve geri 

dönüşüm 
konularında eğitim 

çalışmaları yapmış 
olmak 

Veteriner Fak Farmakoloji-Toksikoloji   1  

 2461/1-1 

—— • —— 

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümleri için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde 

öğretim üyeleri alınacaktır. 

Fakülte Bölüm Alanı 

Öğretim 

Üyesi 

Kadro 

Adedi 

Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Elektronik 
Profesör 1 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve İşletmecilik 

Yönetim Bilişim 

Sistemleri 
Doçent 1 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

T: 44 44 0 34 / 9282 F: 0216 474 53 53   e - posta: mdbf_info@sehir.edu.tr 

info isletme@sehir.edu.tr 2651/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; 

Aranan Şartlar; 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının profesörlük şartlarını sağlamış, Lisans eğitimini 

Üniversitelerin Sosyoloji Bölümlerinde tamamlamış, Eğitim Bilimleri Yetişkinler Eğitimi 

alanında Doktora yapmış, Eğitim Bilimleri alanında çalışmalar yapan. 

Adayların; 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,) ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Spor 

Bilimleri 

Fakültesi 

Beden Eğitimi 

ve Spor 

Öğretmenliği 

Prof. 1 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 

profesörlük şartlarını sağlamış, Lisans 

eğitimini Üniversitelerin Sosyoloji 

Bölümlerinde tamamlamış, Eğitim 

Bilimleri Yetişkinler Eğitimi alanında 

Doktora yapmış, Eğitim Bilimleri 

alanında çalışmalar yapan. 

Başvuru adresi: 

Gedik Üniversitesi 

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

 

İlgili Kişi: 

Hülya ELİBOL 

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal/İSTANBUL 

Tel: 0216 4524585 - 86/1158 

Fax: 0216 452 87 17 2624/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1919 dosya nolu HAKOVA Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1738 dosya nolu TEPE Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1716 dosya nolu KURULUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

İzmir ilinde 1637 dosya nolu PRO4D Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Amasya ilinde faaliyet gösteren 1573 dosya nolu AKBİLEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Düzce ilinde faaliyet gösteren 852 dosya nolu ATA NEZİH Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Antalya ilinde faaliyet gösteren 780 dosya nolu MEKANİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 742 dosya nolu AY Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 299 dosya 

nolu YARKIN Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 

17.03.2015 tarih ve 7615 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 2637/1/1-1 

————— 
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi 

nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 17.03.2015 tarih ve 7622 sayılı Makam 

Olur’una istinaden, 

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1123 dosya nolu KARSAM Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Adana ilinde faaliyet gösteren 1665 dosya nolu KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Aydın ilinde faaliyet gösteren 2152 dosya nolu YEDİ EYLÜL Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 888 dosya nolu 3T Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1914 

dosya nolu KESİR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi 

yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 2637/2/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında, Siirt ili nüfusuna 

kayıtlı 01.01.1964 doğumlu Bahaettin oğlu Alamettin SEVGİLİ'nin Azerbaycan'daki 

"Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.02.2009 tarihli kararına istinaden düzenlenen 48495 seri 

numaralı "İnşaat Mühendisliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine 

karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 2554/1-1 

————— 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında, Batman ili nüfusuna 

kayıtlı 11.04.1964 doğumlu Kasım oğlu Mehmet Emin OKÇU'nun Azerbaycan'daki "Azerbaycan 

İnşaat Mühendisleri Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 15.04.2009 tarihli kararına istinaden düzenlenen 50446 seri numaralı "İnşaat 

Mühendisliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş 

olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla 

ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 2553/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; 

özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 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 belge ve 

bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet 

CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik 

Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu 

kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.) 

3 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; 

özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 

Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve 

yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki       

4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta 

Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın 

listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri 

eklenecektir.) 

4 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 

adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, 

Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta 

olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 

özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine 

başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 

Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa 

yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da 

halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir.) 

5 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi 

Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 

veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 

Nişantaşı Üniversitesi 

Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010 
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BİRİM 

BÖLÜM/ 

PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Tarih Yrd. Doç. Dr 3 

Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi veya Yakınçağ Tarihi 

alanlarından herhangi birinden 

doktora yapmış olmak, 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Yrd. Doç. Dr 

Doç. Dr. 

Prof. Dr. 

3 
Mimarlık alanında doktora 

yapmış olmak, 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Gazetecilik Yrd. Doç. Dr 1 
Gazetecilik Alanında doktora 

yapmış olmak. 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Gazetecilik Prof. Dr. 1 

* Uygulamalı İletişim alanında 

Doçent olmak, 

* Sürdürülebilir gelişme ve 

medya alanında çalışmalar 

yapmış olmak 

* Ayrımcılık ve pozitif 

ayrımcılık alanlarında çalışmalar 

yapmış olmak 

İktisadi, İdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Halkla 

İlişkiler ve 

Reklamcılık 

Yrd. Doç. Dr 1 

* Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

alanında doktora yapmış olmak, 

* En az 5 yıl öğretim elemanlığı 

tecrübesi olmak, 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Endüstri 

Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr 

Doç. Dr. 

Prof. Dr. 

3 

Endüstri Mühendisliği alanında 

Lisans ve Doktora yapmış 

olmak, 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Yrd. Doç. Dr 

Doç. Dr. 

Prof. Dr. 

3 

Makine Mühendisliği alanında 

Lisans ve Doktora yapmış 

olmak, 

Meslek 

Yüksekokulu 
Radyoterapi Prof. Dr. 1 

Radyasyon onkolojisi alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 
Optisyenlik Prof. Dr. 1 

Göz hastalıkları alanında 

doçentliğini almış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Prof. Dr. 1 
Radyoloji alanında doçentliğini 

almış olmak. 

Meslek 

Yüksekokulu 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Yrd. Doç. Dr. 1 
Kardiyoloji alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

 2632/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2640/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2641/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2641/2/1-1 
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BOTAŞ International Limitedden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2642/1-1 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/1439 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 

İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya/Ankara 

Adresi Adakale Sok. No: 30 Yenişehir Tel-Faks (0312) 5856000 - (0312) 4338549 

Posta Kodu 06420 E-Mail sgkinsaatemlak@sgk.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Palanur İnş. Taah. Tur. Gıda Tic. Ltd. Şti Emrullah PALA 

Adresi 
Fazıl Ahmet Paşa Mah. Köprülüler Cad. 

No: 43/1 Vezirköprü/Samsun 
 

T.C. Kimlik No.  28031396114 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7200538786  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1123  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

(1) 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 2625/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

ADANA-YÜREĞİR-BELÖREN MAHALLESİ 

İÇMESUYU KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI 

1. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağı, Belören Mahallesinin içme ve 

kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 

2. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağının debisi 4,0 l/s ve yıllık bilanço 

değeri ise 126144 ton/yıl olarak belirlenmiştir. 

3. Ekteki haritada sınırları belirtilen Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu 

Kaynağı’nın bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 

tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve 

Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümleri doğrultusunda 

Adana-Yüreğir-Belören Mahallesinin içmesuyu kaynağı olarak koruma altına alınmıştır. 

4. Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve “Birinci Derece Koruma 

Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara istinaden oluşturulan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı 

“Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 

2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının 

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur. 

5. Mutlak ve Birinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında 

uyulması gerekli şartlar Çizelge 1 ve Çizelge 2’de verilmiştir.  

6. Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu Kaynağı Koruma Alanı İlanı, Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken 

kurallar 

ADI NO AÇIKLAMA 

MUTLAK KORUMA 

ALANI 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen 

ve tam ortasında Adana-Yüreğir-Belören Mahallesi İçmesuyu 

kaynağının bulunduğu bölge “Mutlak Koruma Alanı” olarak 

tespit edilmiş olup, bu alanda hiçbir faaliyete izin 

verilmeyecektir. İçme suyu kaynağı merkez olmak üzere 50 

m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun 

aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici 

mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.  

2 

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her 

türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. 

Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak 

üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu 

açılabilecek/açtırabilecektir. 

3 

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin 

bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir 

maksat için izin verilemez. 

4 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık 

suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına 

dökülmesi yasaktır. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş 

olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve 

kanalizasyon eksikse, tamamlanarak atık suların 

yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına 

çıkartılacaktır. 
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ADI NO AÇIKLAMA 

MUTLAK KORUMA 

ALANI 

5 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden 

olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal 

madde vb. kullanımı yasaktır.  

6 

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma 

Alanında DSİ tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için 

verilmiş kuyu belgesi var ise, Resmi Gazete ilanından sonra 

kuyu belgeleri iptal edilecektir.  

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra 

herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.  
 
Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken kurallar 

ADI NO AÇIKLAMA 

BİRİNCİ DERECE 

KORUMA ALANI 

1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Belören Mahallesi içme suyu 

kaynağından itibaren kuzey yönünde 1850 m, kuzeybatı 

yönünde 3300 m, batı yönünde 2680 metredir. Birinci Derece 

Koruma Alanı sınırları ve koordinatları ekli haritada 

gösterilmiştir. 

2 
Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve 

karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. 

3 

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) 

depolanması, üretimi ve yok edilmesi ve mezarlık yeri 

seçilmesi yasaktır. 

4 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, 

zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve 

mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin 

yapılması yasaktır. 

5 

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer 

aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok 

etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme 

tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri 

(atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

6 

 “Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi 

ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası 

yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme 

çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj 

kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir. 

7 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma 

Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin 

verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut 

kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse 

tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma 

alanı sınırları dışına çıkartılacaktır. 

8 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra 

turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar 

amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez. 

9 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa 

atık su deşarjına izin verilemez. 

10 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine 

neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal 

madde vb. kullanımı yasaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)      30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız

Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten
Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk
Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız

Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin (Seri No: 6)
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ

NOT: 24/3/2015 tarihli ve 29305 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Bölgesel
Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) ile İlgili 30/12/2014 Tarihli ve
2014/1 Sayılı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


