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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNE

İLİŞKİN MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA YÖNELİK İDARİ
HÜKÜMLERİN HAZIRLANMASI VE BU SİSTEM 

KULLANICILARI İÇİN GİZLİLİK VE VERİ
KORUMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

(2017/78/AB)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına
ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, 112 tabanlı araç içi acil çağrı
sistemlerine ilişkin olarak yeni tip araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik üniteleri
ve bu araçlar için tasarlanıp imal edilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem ve aksamlarının
tip onayı için idari şartları belirlemek ve benzer şekilde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem
kullanıcıları için gizlilik ve veri koruması hakkında 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleşti-
rilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB) hükümlerinin uygulanmasına ilişkin
yeknesak koşulları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde be-

lirtilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu

maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 3 üncü maddesinde ve
2015/758/AB Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulan-
masında da geçerlidir.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin araçların AT tip onayı
MADDE 5 – (1) İmalatçı, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tarif edilen

onay kuruluşuna 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine ilişkin olarak AT araç tip onayı baş-
vurusunda bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuru, Ek I’in Bölüm 1’inde yer alan şablona göre ha-
zırlanır.

(3) 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu
Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve Aksamlarının Tip Onayına
Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB)’in 5 inci
maddesinde belirtilen teknik şartların yerine getirilmesi halinde onay kuruluşu, AT tip onayını
verir ve 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek VII’sinde tarif edilen sisteme göre numaralandırılmış
bir AT tip onayı belgesi düzenler. Onay kuruluşu başka bir araç tipine aynı numarayı veremez.

(4) AT tip onayı belgesi, Ek I Bölüm 2’de yer alan şablona göre hazırlanır.
(5) İmalatçı, Ek I Bölüm 3’te yer alan şablonu kullanarak 112 tabanlı araç içi acil çağrı

sistemi üzerinden gerçekleştirilen veri işleme bilgilerini içeren bir kullanım kılavuzu sunar.
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112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik üniteleri veya aksamlarının AT
tip onayı

MADDE 6 – (1) İmalatçı, 2007/46/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde tarif edilen
onay kuruluşuna 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik ünitesi tipi veya 112 tabanlı
araç içi acil çağrı sistemi aksamı tipi için AT tip onayı başvurusunda bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen başvuru, Ek II Bölüm 1’de yer alan şablona göre hazırla-
nır.

(3) 2017/79/AB Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen aksamlarla ilgili teknik
şartların ve aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen ayrı teknik ünitelerle ilgili teknik
şartların yerine getirilmesi halinde onay kuruluşu, AT tip onayını verir ve 2007/46/AT Yönet-
meliğinin Ek VII'sinde tarif edilen sisteme göre numaralandırılmış bir AT tip onayı belgesi dü-
zenler. Onay kuruluşu başka bir aksam veya ayrı teknik ünite tipine aynı numarayı veremez.

(4) AT tip onayı belgesi, Ek II’nin Bölüm 2’sinde yer alan şablona göre hazırlanır.
AT tip onayı işareti
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilen bir AT aksam veya ayrı teknik ünite

onayı bulunan belirli bir tipe uygun olan her bir aksam veya ayrı teknik ünite, Ek II’nin Bölüm
3’ünde belirtilen örneğe göre bir AT tip onayı işaretine sahip olmalıdır.

Gizlilik ve verilerin korunması
MADDE 8 – (1) İmalatçı, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin veya 112 tabanlı

araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin, normal işletme durumunda takip edilememesi ve sabit
izlemeye maruz kalmamasını sağlayacak tedbirleri alır. İmalatçı ayrıca bu sistem veya ayrı tek-
nik ünitenin dahili hafızasında yer alan verilerin otomatik ve sürekli şekilde yok edilmesini ve
acil çağrı başlatılmadan önce bu bilgilerin araç içi sistem veya ayrı teknik ünite dışında, başka
kurum/kuruluş veya kişilerin eline geçmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(2) İmalatçı, araç sahibini Ek I’in Bölüm 3’ünde belirtilen şablonu kullanarak
2015/758/AB Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca alınan tedbirler
konusunda bilgilendirir.

(3) İmalatçı; 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı
ayrı teknik ünitesinin dahili hafızasında yer alan kişisel bilgilerin güvenliğini korur, izlenmesini
ve istismarını önlemek amacıyla şifreleme teknolojilerinin kullanımı gibi uygun koruma ted-
birlerini alır. Bu tedbirler; hedeflenene yönelik, amaçla orantılı, yerinde ve gerekli olmalıdır.

(4) Bu maddenin amaçları bakımından, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 7 nci maddesi
hükümleri saklıdır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerine ilişkin ola-

rak yeni tip araçların ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik üniteleri ve bu araçlar için ta-
sarlanıp imal edilen 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem ve aksamlarının AT tip onayı için idari
şartlar ve benzer şekilde 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistem kullanıcıları için gizlilik ve veri
koruması hakkındaki 15/7/2016 tarihli ve 2017/78/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması duru-
munda, bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2017/78 sayılı teknik düzenlemenin orijinal metni
esas alınır ve geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİ

BAKIMINDAN MOTORLU ARAÇLARIN, 112 TABANLI ARAÇ İÇİ
ACİL ÇAĞRI AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN VE AKSAMLARININ

TİP ONAYINA YÖNELİK TEKNİK ŞARTLARINA VE DENEY
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (2017/79/AB)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına
ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Siste-
minin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nin 2 nci maddesinde
belirtilen araçların, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri ve 112 tabanlı araç içi acil çağrı
sistemlerinin ayrı teknik üniteleri ve aksamları bakımından AT tip onayı için ayrıntılı teknik
şartları ve deney işlemlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2015/758/AB Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde be-

lirtilen araç, sistem, aksam ve ayrı teknik üniteleri kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, teknik nedenlerle uygun bir acil çağrı başlatma (tetikleme) tertibatı

takılamayan ve bu nedenle de 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi takılma zorunluluğu olma-
yan ve Ek IX’da belirtilen araç sınıflarını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu

maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması
ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-

torlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 3 üncü maddesinde ve
2015/758/AB Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar bu Yönetmeliğin uygulan-
masında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil çağrı kayıt dosyası: Sadece asgari veri setinden (AVS) meydana gelen ve 112
tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin dahili hafızasında depolanan ve aynı zamanda acil çağrının
otomatik veya elle devreye sokulması anında üretilen kayıtları,

b) Güç kaynağı: Ek I’deki madde 2.3'te belirtilen deneyin ardından sisteme güç veren,
takılmış ise, yedek kaynak da dahil olmak üzere 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine güç
sağlayan aksamı,

c) Güncel konum: AVS üretilmeden önce mümkün olan en son anda belirlenen ve aracın
bilinen en son konumunu,

ç) Kontrol modülü: Tüm modüllerin, aksamların ve sistem özelliklerinin bir bütün ola-
rak işlevselliğini sağlamak üzere tasarlanan araç içi acil çağrı sistemine ait bir aksamı,

d) Küresel Yönbulum Uydu Sistemi (GNSS): Uygun bir alıcıya sahip kullanıcılara doğ-
ru zaman ve konum bilgileri sunan ve bir uydu grubu ve yer istasyonları ağından meydana
gelen altyapıyı,
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e) Parçaların temsili düzeni: Kontrol modülü, güç kaynağı, mobil şebeke iletişim mo-
dülü, Küresel Yönbulum Uydu Sistemi alıcısı ve harici Küresel Yönbulum Uydu Sistemi anteni
ve bunlara ait bağlantı ve kablolar dahil olmak üzere EN 15722:2015 “Akıllı ulaşım sistemle-
ri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardında belirtilen araç içi acil çağrı asgari veri
setini başarılı şekilde hazırlayıp aktarmak için 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin gerekli
kıldığı tüm parçaları,

f) Soğuk çalıştırma modu: Konum, hız, zaman, almanak ve gök günlüğü verilerinin alı-
cıda depolanmadığı ve dolayısıyla da yönbulum çözümünün tam gök araması ile hesaplandığı
durumda bir GNSS alıcısının mevcut durumunu,

g) Uydu Tabanlı Alan Büyütme Sistemi (SBAS): Doğruluk ve bütünlük açısından kul-
lanıcılara daha iyi bir performans sunan ve mevcut küresel uydu yönbulum sistemleri tarafından
verilen sinyallerin izlenmesi ve düzeltilmesine yönelik bölgesel yönbulum uydu sistemini,

ğ) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesi tipi: Bir motorlu araca takılmış
olması halinde araç içi acil çağrı verme kapasitesi, özellikler ve işlevsellik açısından ciddi fark-
lılıklar göstermeyen belirli donanım kombinasyonunu,

h) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamı tipi: Bir 112 tabanlı araç içi acil çağrı
ayrı teknik ünitesi veya 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemine entegre edilmiş olması halinde
araç içi acil çağrı verme kapasitesi, özellikler ve işlevsellik açısından ciddi farklılıklar göster-
meyen belirli donanımı,

ı) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin montajı açısından araç tipi: Araca entegrasyon
özellikleri ve araç içi acil çağrı veren temel donanımın işlevselliği ve kapasitesi açısından ciddi
farklılıklar göstermeyen motorlu araçları,

ifade eder.
112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemlerinin montajı açısından motorlu araçların

AT tip onayına ilişkin şartlar ve deney işlemleri
MADDE 5 – (1) Bir aracın 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi montajı açısından AT

tip onayı, araç ve araç sisteminin Ek I ila Ek VIII'de belirtilen deneylerden başarılı bir şekilde
geçmesine ve bu eklerde belirtilen ilgili şartlara uygun olmasına bağlıdır.

(2) Motorlu araca 7 nci madde uyarınca tip onayı almış bir 112 tabanlı araç içi acil çağrı
ayrı teknik ünitesi tipi takılması halinde araç ve araç sisteminin Ek II, Ek III ve Ek V'te belirtilen
deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili şartlara uygun olması gerekmektedir.

(3) Motorlu araca ait 112 tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin 6 ncı madde uyarınca tip
onayı almış bir veya daha fazla aksamdan meydana gelmesi halinde motorlu araç ve araç sis-
teminin Ek I ila Ek VIII'de belirtilen deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili
şartlara uygun olması gerekir. Ancak sistemin bu şartlara uygunluğu değerlendirilirken kısmen
de olsa 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen deneylerin sonuçları esas alınabilir.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamlarının AT tip onayına ilişkin şartlar
ve deney işlemleri

MADDE 6 – (1) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi aksamının AT tip onayı, aksamın
Ek I'de belirtilen deneylerden başarılı bir şekilde geçmesine ve aynı ekte belirtilen ilgili şartlara
uygun olmasına bağlıdır.

(2) Birinci fıkranın amaçları bakımından, tekil parçaların Ek I’in madde 2.3’ünde be-
lirtilen deneyden geçirilmesinin ardından sadece Ek I’in madde 2.8’inde belirtilen aksamlara
yönelik doğrulama işlemleri uygulanır.
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(3) İmalatçının talep etmesi halinde aksam ilave olarak, aksamın işlevleri ile ilgili olan
Ek IV, Ek VI ve Ek VII’de belirtilen şartlara uygunluğu bakımından teknik servis tarafından
test edilebilir. Bu şartlara uygunluk, 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Siste-
mine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu
Sistem Kullanıcıları İçin Gizlilik ve Veri Korumasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB)’in 6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen tip onayı belgesinde gösterilmelidir.

112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi ayrı teknik ünitelerinin AT tip onayına ilişkin
şartlar ve deney işlemleri

MADDE 7 – (1) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin AT tip onayı, ayrı
teknik ünitenin Ek I, Ek IV, Ek VI, Ek VII ve Ek VIII'de belirtilen deneylerden başarılı bir şe-
kilde geçmesine ve bu eklerde belirtilen ilgili şartlara uygun olmasına bağlıdır.

(2) 112 tabanlı araç içi acil çağrı ayrı teknik ünitesinin 6 ncı madde uyarınca tip onayı
almış bir veya daha fazla aksamdan meydana gelmesi halinde ayrı teknik ünitesinin Ek I, Ek IV,
Ek VI, Ek VII ve Ek VIII'de yer verilen deneylerden geçmesi ve bu eklerde belirtilen tüm ilgili
şartlara uygun olması gerekir. Ancak ayrı teknik ünitesinin bu şartlara uygunluğu değerlendi-
rilirken kısmen de olsa 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen deneyin sonuçları esas alı-
nabilir.

Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) Onay kuruluşu bu Yönetmelikte yer verilen şartlara uygun olmayan

yeni tip motorlu araçlara AT tip onayı vermez.
Özel amaçlı araçların çok aşamalı onayı
MADDE 9 – (1) 2007/46/AT Yönetmeliğinin Ek II Kısım A’sındaki madde 5.1 ve mad-

de 5.5’de tanımlanan özel amaçlı araçların çok aşamalı tip onayına tabi olması ve 112 tabanlı
araç içi acil çağrı sistemi ve ilgili sensörlerin tadil edilmemiş olması halinde, 112 tabanlı araç
içi acil çağrı sisteminin (temel) araca takılması açısından daha önceki bir aşamada verilen tip
onayı geçerliliğini korur.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik, 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemleri ve 112 ta-

banlı araç içi acil çağrı sistemlerinin ayrı teknik üniteleri ve aksamları bakımından AT tip onayı
için ayrıntılı teknik şartlar ve deney işlemleri hakkındaki 12/9/2016 tarihli ve 2017/79/AB
sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çer-
çevesinde hazırlanmıştır.

(2) 2017/79/AB sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonunda yer alan üçüncü servis sağ-
layıcılar (TPS) ile ilgili hükümler, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde Türkiye’de
uygulanmaz.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinde herhangi bir anlaşmazlık veya yanılgı olması duru-
munda, bu Yönetmeliğin esas aldığı (EU) 2017/79 sayılı teknik düzenlemenin orijinal metni
esas alınır ve geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
112 ACİL ÇAĞRI SERVİSİ TABANLI ARAÇ İÇİ ACİL ÇAĞRI SİSTEMİNİN

YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ
(2015/758/AB)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 112 Acil
Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönet-
meliği (2015/758/AB)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (ı) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Araç içi acil çağrı (eCall): Manuel olarak veya araç içi algılayıcıların aktif hale ge-
tirmesi vasıtasıyla otomatik olarak, araç ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında kamusal mobil
kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden asgari veri seti taşıyan ve ses kanalı kurulmasını sağ-
layan, araç içinden 112’ye yapılan acil çağrıyı,”

“c) Acil çağrı işlemi: Kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi üzerinden mobil
bir kablosuz haberleşme oturumunun kurulması ve asgari veri setinin bir araçtan 112 Acil Çağrı
Merkezi’ne iletilmesi ve araç ile aynı acil çağrı merkezi arasında bir ses kanalının kurulmasını,”

“d) Asgari veri seti (AVS): 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gönderilen ve EN15722:2011
“Akıllı ulaşım sistemleri-Acil güvenlik-Acil çağrı asgari veri seti” standardı tarafından tanım-
lanmış olan bilgiyi,”

“ı) 112 tabanlı araç içi acil çağrı sistemi: Acil çağrı iletimini başlatma, yönetme ve yü-
rütme ile ilgili vasıtalar ve araç içi donanım içeren, manuel olarak veya araç içi algılayıcılar
aracılığıyla otomatik olarak aktif hale getirilen, kamusal mobil kablosuz haberleşme şebekesi
üzerinden asgari veri seti taşıyan ve araç içerisindeki kişiler ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında
112 tabanlı ses kanalı kurulmasını sağlayan acil sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasındaki ikinci cümle
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Söz konusu detaylı teknik gereklilikler ve deneyler; ikinci ila altıncı fıkralarda belirtilen ge-
rekliliklere ve EN16072:2015, EN16062:2015, EN16454:2015, EN15722:2015 ve eCall sis-
temi ile ilgili diğer EN standartlarına ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Re-
gülasyonuna uygulanabilir olduğu çerçevede bağlı olmalıdır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki “silinmesini”
ibaresi “yok edilmesini” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 112 acil çağrı servisi tabanlı araç içi acil çağrı sisteminin yerleş-
tirilmesi ile ilgili tip onayı hakkındaki 2017/79/AB ile değişik 2015/758/AB sayılı Avrupa Par-
lamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçe-
vesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2016 29806
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK TAKAS FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben

ödenmesinin sağlanmasına ilişkin kurulacak sisteme, sistem faaliyetlerine ve çek takas ve mu-
tabakatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

ve katılımcıların uyacakları usul ve esaslar ile çeklerin takas ve mutabakatına ilişkin esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 8

inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,
b) Katılımcı: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi bankalar ile

Bankayı,
c) Kuruluş: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,
ç) Muhatap katılımcı: Çekin keşide edildiği hesabın bulunduğu katılımcıyı,
d) Mutabakat: Netleştirme sonucu ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesini,
e) Mutabakat hesabı: Kuruluş nezdinde bulunan ve fonları muhafaza etmek ve katılım-

cılar arasındaki işlemlerin mutabakatını sağlamak amacıyla kullanılan hesabı,
f) Netleştirme: Bir katılımcının gönderdiği ve aldığı çek bilgilerinden kaynaklanan ala-

cak ve borçlarının karşılıklı mahsup edilerek tek bir alacak veya borca dönüştürülmesini,
g) Sistem: Çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesini sağlayan ve elektronik

ortamda işletilen “Çek Takas Sistemi”ni,
ğ) Takas: Katılımcılara ibraz edilen muhatap katılımcılara ait çeklere ilişkin bilgilerin

elektronik ortamda takas odasına iletilmesi, provizyon alınmasına aracılık edilmesi ve netleş-
tirme işlemlerini,

h) Takas odası: Takas faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamı
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sistem ve Faaliyet Esasları

Sistem
MADDE 5 – (1) 5941 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince çek-

lerin banka şubeleri arasında takas ve mutabakatı Sistem aracılığıyla yapılır.
(2) Sistem, Kuruluş tarafından kurulur ve işletilir.
Faaliyet esasları
MADDE 6 – (1) Kuruluş faaliyetleri, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanun ve bu Kanun kapsamında Banka tarafından yapılan düzenlemelerden kaynaklanan yü-
kümlülükler saklı olmak kaydıyla, bu Yönetmelik ile sistem kurallarında belirtilen usul ve esas-
lara göre yürütülür.

Sistem sözleşmesi
MADDE 7 – (1) Kuruluş ile katılımcıların karşılıklı hak ve yükümlülükleri sistem söz-

leşmesinde açıkça belirlenir.
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(2) Banka dışındaki katılımcılar, Kuruluş tarafından hazırlanan tek tip sistem sözleş-
mesini imzalar.

Sistem kuralları
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen düzenlemeler çerçevesinde takas ve mu-

tabakat işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan işleyiş ve uygulamalara ilişkin
usul ve esaslar Kuruluş tarafından sistem kurallarında belirlenir.

(2) Sistem kuralları Kuruluş tarafından tüm katılımcılara bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sisteme Katılım ve Katılımcı Yükümlülükleri

Sisteme katılım
MADDE 9 – (1) 5411 sayılı Kanuna tabi ve bünyesinde çekle işleyen hesapları bulunan

bankalar katılımcı sıfatıyla Sistem üyesi olurlar.
(2) 5411 sayılı Kanuna tabi olup, bünyesinde çekle işleyen hesap bulunmayan bankalar

da katılım başvurusu yapabilir.
(3) Katılım için, bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilecek teknik alt-

yapının oluşturulması ve işlerliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmış olması gerekir.
(4) Katılım başvurusu, içeriği Kuruluş tarafından belirlenen başvuru formu ile katılım-

cıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış sistem sözleşmesi, üçüncü fıkrada
yer alan şartların yerine getirildiğini tevsik edici bilgi ve belgeler, ana sözleşme örneği ve noter
tasdikli imza sirküleri ile Kuruluşa yapılır.

(5) Kuruluş katılım başvurusuna ilişkin ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.
(6) Katılım başvurularının değerlendirmeye alınması için dördüncü fıkrada belirtilen

bilgi ve belgeler ile Kuruluş tarafından istenecek diğer bilgilerin tamamlanmış olması gerekir.
(7) Katılım başvurusunda eksik bilgi ve belge olması halinde, eksiklikler Kuruluş tara-

fından belirlenecek makul bir sürede tamamlanır.
(8) Katılım başvurusu, talebe ilişkin bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ardından Ku-

ruluş tarafından bir ay içerisinde değerlendirilir ve ilgiliye yazılı olarak katılım tarihi bildirilir.
(9) Katılım tarihi belirlenen bankanın Sistemde işlem yapabilmesi için, bu Yönetmeliğin

13 üncü maddesi kapsamında Kuruluş tarafından belirlenecek mekanizmaya ilişkin yükümlü-
lükleri yerine getirmesi gerekir.

Katılımcı yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Katılımcı;
a) Bu Yönetmelik ve Kuruluş tarafından Sisteme ilişkin olarak getirilen kural ve tali-

matlara uymak,
b) Günlük işlemleri yapabilme niteliğini haiz yeterli sayıda çalışan tahsis etmek,
c) Sisteme bilgi aktarımı amacıyla kullanılacak tüm donanım ve iletişim hatlarını Ku-

ruluş tarafından belirlenen şartlarda temin etmek, bu sistemlere ilişkin bakım ve destek hiz-
metlerini aksatmamak, gerektiğinde kullanılmak üzere yedek donanım sağlamak,

ç) Kuruluş tarafından sistemin kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak
üzere yapılacak Sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlamak,

d) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Kuruluş tarafından be-
lirlenen güvenlik politikalarına uymak,

e) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak, her türlü işlem ve teknik
donanıma ilişkin Kuruluş tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermek ve düzeltilmesi istenilen
tüm değişiklikleri yerine getirmek,

f) Çekler üzerindeki işlem ve kontrollerde, çek bilgilerinin gönderilmesinde sistem ku-
rallarında belirtilen tüm kuralların uygulanmasında azami dikkat ve özeni göstermek,

g) Kendi hatları aracılığıyla gönderilecek yanlış çek bilgisinden doğacak tüm zarar ve
ziyanları karşılamak,
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ğ) Provizyon işlemlerini, takas işlemlerinin yapılmasına engel teşkil eden ve bu Yönet-
meliğin 15 inci maddesinde belirtilen haller dışında, aynı gün sonuçlandırmak üzere her türlü
tedbiri almak,

h) Kuruluş tarafından hazırlanmış yazılım programlarının kopyasının çıkarılmaması,
değiştirilmemesi, satılmaması ve üçüncü kişilere açıklanmaması için gerekli önlemleri almak,

ı) Kendi sistemleri sebebiyle, Sistemin olağan işletimini aksatabilecek, kesintiye sebep
olabilecek veya sistemin kapanışını engelleyebilecek hususları derhal Kuruluşa bildirmek,

i) Kendi şubelerine hamilleri tarafından ibraz edilen çekleri muhatap katılımcılara ve-
kâleten kabul etmek ve bu çeklere ilişkin bilgileri elektronik ortamda muhatap katılımcıya in-
tikal ettirmek üzere takas odasına iletmek,

j) Hesapta yeterli karşılığı bulunmadığı için ödenemeyen çeklere ilişkin, çekin basıl-
masına esas kanun hükmüne uygun tespit işlemini ve ödemeyi engelleyen diğer kısıtlamaları
bulunan çeklerin arkalarına gerekli açıklamayı muhatap katılımcı adına yapmak,

k) Provizyon alınamaması nedeniyle, karşılığı olan çekler gibi işlem gören çekler hak-
kında, bu Yönetmelik ve sistem kurallarında öngörülen süre ve yükümlülüklere uymak,

l) Takas işlemlerinin aksamasına veya durmasına neden olacak olağanüstü durumlarda,
takas işlemlerinin sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kap-
samında Kuruluş tarafından hazırlanan esas ve usuller çerçevesinde işlem yapmak,

m) Günlük takas açıklarını karşılamaya yetecek miktarda karşılık bulundurmak ve bu
açıklarını kapatmak için her türlü tedbiri almak,

n) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca Kuruluş tarafından kurulacak mekaniz-
ma için talep edilecek miktar ve türde varlığı ve/veya kıymeti belirlenen usul ve esaslar çerçe-
vesinde tevdi etmek ve bu varlıklara ilişkin Kuruluş tarafından yapılacak tamamlama çağrısını
belirlenen süre içinde yerine getirmek,

o) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hükümlerin uy-
gulanmasına sebep olacak durumları yazılı olarak derhal Kuruluşa bildirmek

zorundadır.
Sistem üyeliğinin sona ermesi
MADDE 11 – (1) Kuruluş izni veya faaliyet izni kaldırılan ya da devir, bölünme ve

birleşme yoluyla tüzel kişiliği sona eren ya da diğer nedenlerle tasfiyesi tamamlanan katılım-
cıların üyelikleri kendiliğinden sona erer.

(2) Takas odası nezdinde yapılacak takas ve mutabakat işlemleri, mevzuat çerçevesinde
görevli veya devir, birleşme ya da bölünme yoluyla tüzel kişiliği devam eden katılımcılar ara-
cılığıyla yürütülür.

(3) Çek hesaplarının kullanılması dâhil ödeme ve tahsilat işlemleri sınırlandırılan katı-
lımcının üyelik durumu Kuruluş tarafından değerlendirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında üye olan katılımcının
üyelikten ayrılmak istemesi halinde, talep Kuruluş tarafından değerlendirilir. Kendi talebi ile
üyeliği sona eren katılımcı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen koşulları sağladığı
takdirde yeniden üye olabilir.

(5) Faaliyet veya kuruluş izni kaldırılan katılımcının üyeliği, bu konudaki yetkili kurum
tarafından açıklanan karar tarihi itibariyle, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının uygulan-
masına sebep olabilecek tedbir ve kararlar ise katılımcının derhal yapacağı bildirim tarihi iti-
bariyle sona ermiş sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Takas ve Mutabakat İşlemlerine İlişkin Esaslar

Takas işlemleri
MADDE 12 – (1) Takas odalarında, muhatap katılımcılara fiziken ibraz edilmeyen ve

Banka tarafından yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan, çek kodlama standartlarına uygun şe-
kilde manyetik kodlaması yapılmış çekler işlem görür.
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(2) Kuruluş, çeki ödeyen merci değildir. Kuruluş, takas işlemlerinin herhangi bir aşa-
masında gönderilen bilgilerin teknik gereklilikler dışındaki içerikleri hakkında bir uyuşmazlığa
taraf olamaz.

(3) Hamili tarafından tahsil edilmek amacıyla katılımcı şubelerine getirilen diğer katı-
lımcılara ait çeklere ilişkin bilgiler takas odası aracılığıyla sistem kurallarında belirtilen usul
ve esaslara göre elektronik ortamda muhatap katılımcılara ibraz edilir.

(4) Çek bilgilerinin zamanında muhatap katılımcıya ibrazından çekin ibraz edildiği ka-
tılımcı sorumludur.

(5) Takas odası aracılığı ile ibraz edilen çekler muhatap katılımcıdan provizyon alınarak
işlem görür.

(6) Provizyon işlemleri aynı gün sonuçlandırılır.
(7) Takas odası aracılığıyla ibraz edilen çeklerin provizyon işlemlerinin tamamlanama-

ması halinde bu çekler karşılığı olan diğer çekler gibi işlem görür.
(8) Muhatap katılımcılarca, provizyon alamamaları nedeniyle karşılığı olan çekler gibi

işlem gören çekler hakkında ilgili katılımcılara takas gününde provizyon alımından sonra iade
olan çeklere ilişkin takas odasına bilgi göndermek için Kuruluş tarafından sistem kurallarında
belirlenen saate kadar yazılı olarak katılımcı kodu, şube kodu, hesap no, çek no, çek tutarı ve
çeki tahsile veren şube adı belirtilerek bildirimde bulunulur.

(9) Provizyon işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle karşılığı olan çekler gibi işlem
gören çeklerin, daha sonra herhangi bir nedenle ödenmeyeceklerinin tespit edilmesi halinde,
muhatap katılımcı tarafından derhal ilgili katılımcıya yazılı olarak bilgi verilir ve bildirim ta-
rihinden itibaren en geç üç iş günü içinde iade işlemleri yapılır.

(10) Provizyon işlemleri bu Yönetmelik ve sistem kurallarında belirtilen esaslara göre
yürütülür.

(11) Bir katılımcının diğer bir katılımcı lehine düzenlediği çekler takas odasına ibraz
edilemez.

(12) Takas işlemlerine ilişkin diğer hususlar ve işlem saatleri sistem kurallarında belir-
lenir.

Mutabakat işlemleri
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde

hesaplanan katılımcılara ait borç bakiyeleri, borçlu olan katılımcılar tarafından mutabakat he-
sabına sistem kurallarında belirtilen usul ve sürede gönderilir.

(2) Borçlu katılımcıların ödemeleri tamamlandıktan sonra alacaklı katılımcıların ala-
cakları Kuruluş tarafından katılımcının ilgili hesabına gönderilir.

(3) Günlük takas işlemleri sonucunda oluşan net borç ve alacak bakiyeleri kesin olup
hiçbir şekilde bozulamaz.

(4) Kuruluş, katılımcıların Sistemdeki yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda
kullanılmak üzere mekanizmalar kurar.

(5) Oluşturulacak mekanizmaların usul ve esasları sistem kurallarında belirlenir.
Olağanüstü durumlar
MADDE 14 – (1) Takas işlemlerinin aksamasına veya durmasına neden olacak ola-

ğanüstü durumlarda takas işlemlerinin sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar sistem
kurallarında belirlenir.

Takas ve mutabakat işlemlerinin yapılmayacağı günler
MADDE 15 – (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller

Hakkında Kanun uyarınca tatil günü kabul edilen günlerde takas ve mutabakat işlemleri yapıl-
maz.

(2) 2429 sayılı Kanun uyarınca yarım gün çalışılan günlerde takas yapılmaz ancak bir
önceki iş gününe ait mutabakat işlemleri gerçekleştirilir.

(3) Takas veya mutabakat işlemlerinin yapılmasına kısmen veya tamamen engel teşkil
eden mücbir sebep hallerine ilişkin olarak Kuruluş tarafından düzenleme yapılabilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Ücret ve komisyonlar
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak Kuruluş

tarafından tüm katılımcılara uygulanacak ücret ve komisyonlar ile bunların tahsil zaman ve şe-
killeri piyasa koşulları dikkate alınarak Kuruluş tarafından belirlenir ve Banka’ya bildirilir.

Yükümlülüklere aykırılık
MADDE 17 – (1) Kuruluş bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevleri çerçevesinde;
a) Bu Yönetmelik ile Kuruluş tarafından hazırlanan düzenlemelere uymayan,
b) Takas işlemlerini olumsuz şekilde etkileyen ve Sistemin güvenli ve kesintisiz işle-

mesini tehlikeye düşürecek riskler taşıyan,
c) Günlük işlemler sonucu oluşan yükümlülüklerini belirlenen zamanda yerine getir-

meyen ve böylece işlemlerin mutabakatını geciktiren,
ç) Olağanüstü durumlar nedeniyle bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi çerçevesinde alı-

nan önlemleri yerine getirmeyen,
d) Kuruluş tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak iste-

nen bilgi ve belgeleri vermeyen ve düzeltilmesi veya yapılması istenilen değişiklikleri yerine
getirmeyen

katılımcılar hakkında, katılımcıların çeklerini uygun göreceği bir süre için kısmen veya
tamamen takas odalarına kabul etmeme kararı dahil gerekli kararları alabilir.

(2) İşlem yapması geçici bir süre kısmen veya tamamen kısıtlanan katılımcılar Banka'ya
bildirilir.

Uyuşmazlık hali
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler ile ilgili olarak doğabi-

lecek ihtilaflarda Banka taraf olamaz, Sistem ve Sistemin işleyişi ile ilgili olarak hiçbir şekilde
Banka’ya sorumluluk yüklenemez.

(2) Kuruluş, Sistem aracılığıyla gerçekleşen işlemlerde, katılımcıların kendi aralarında
veya katılımcılar ile üçüncü kişiler arasında doğabilecek olan uyuşmazlıklara taraf olmaz.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19 – (1) 25/9/1985 tarihli ve 18879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ban-

kalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Banka-

lararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde takas odalarına üye olan bankalar
başvuru koşulu aranmaksızın, sistem sözleşmesi imzalamak kaydıyla Sistem üyesi olmaya de-
vam ederler.

(2) Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (B) fık-
rası uyarınca bankalarca muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekler için birbirlerine ve-
kâlet vererek hesaben tesviye edilmek amacıyla hazırlanan protokolü imzalayan bankalar için
mevcut protokol hükümleri bu Yönetmelik uyarınca hazırlanacak sistem sözleşmesi imzalanana
kadar geçerlidir. Ancak bu süre üç ayı geçemez.

(3) Kuruluş tarafından sistem kuralları bildirilinceye kadar Bankalararası Takas Odaları
Merkezi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca hazırlanan Bankalararası Takas Odaları İş-
lemleri İzahnamesi hükümlerinden bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanma-
sına devam olunur.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Başkanı yürütür.
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ 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 Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev
yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu merkez ve bağlı ku-

ruluş teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev
yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanuna, 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayılı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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 gösterilen görevleri,
c) Başkan: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanını,
ç) Başkan yardımcısı: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısını,
d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde

belirtilen unvanları,
e) Görevde yükselme: 5 inci maddede sayılan görevlere aynı veya başka hizmet grup-

larından görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme su-

retiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,
g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ğ) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde he-

saplanan süreleri,
h) İMİD: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını,
ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
i) Kurum: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,
j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav kurulunu,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim

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

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk Müşaviri
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Eğitim uzmanı
ç) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı,
d) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, şoför, koruma ve

güvenlik görevlisi.
e) Destek hizmetleri grubu;
1) Aşçı, hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Avukat, mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager,

astronom, istatistikçi, biyolog, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, sağlık teknisyeni,
sağlık teknikeri, hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere Kurumda en az altı ay çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda genel şartların

yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi

veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kara-
rıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager, astronom,
istatistikçi, biyolog, araştırmacı, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı, şef, ko-
ruma ve güvenlik şefi, tekniker, sağlık teknikeri, kütüphaneci, programcı, ayniyat saymanı kad-
rolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geç-
mek kaydıyla toplamda en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Ancak; Nükleer Güvenlik, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği, Araştırma – Geliş-
tirme – Koordinasyon, Teknoloji Dairelerinin İdari İşler ve Mali Yönetim Şube Müdürlükleri
hariç Şube Müdürü kadroları ile İMİD in Bilgi İşlem Şube Müdürü kadrosuna; bu Yönetmelikte
öngörülen görevde yükselme sınavında başarılı olmaları, son beş yıl içerisinde İngilizce dilin-
den YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kararıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belgeye sahip bulunmaları kaydıyla Kurumun mimar, mühendis, kimyager,
fizikçi, programcı kadroları arasından atama yapılır.

c) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Eğitim fakültesi mezunu olmak,
2) Araştırmacı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı kadrolarında; tek bir un-

vanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az
üç yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Araştırmacı, şef, koruma ve güvenlik şefi, ayniyat saymanı kadrolarında; tek bir un-

vanda veya birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az
üç yıl çalışmış olmak,

d) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, hemşire, sağlık

teknisyeni, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför kadrolarında; tek bir unvanda veya
birden fazla unvanda olmak üzere, en az altı ayı Kurumda geçmek kaydıyla en az üç yıl çalışmış
olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanacaklar için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İliş-
kin Yönetmelikte ifade edilen sağlık koşullarına sahip olmak,

e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atana-
bilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için

bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı belge
ya da sertifikaya sahip olmak ya da mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında
bilgisayar işletimiyle ilgili aldığı derste başarılı olduğuna dair belgeye sahip olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Gü-

venlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ifade edilen sağlık
koşullarına sahip olmak,
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g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değişikliği

sınavında başarılı olmak gerekir.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki özel

şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
3) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi

veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kara-
rıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

b) Mimar, mühendis, veteriner hekim, şehir bölge plancısı, fizikçi, kimyager, astronom,
istatistikçi, biyolog, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Son beş yıl içerisinde İngilizce dilinden YDS’den en az (C) seviyesinde dil belgesi

veya dil yeterliliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu kara-
rıyla buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ç) Sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için;
1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak,
e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa uygun olarak fakülte, yük-

sekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden ya da buna eşdeğer programla-
rından mezun olmak,

f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Mesleki veya teknik liselerin ilgili bölümünden mezun olmak,
g) Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;
1) Sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav kurulu
MADDE 10 – (1) Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının

başkanlığında, İMİD Başkanı ile Başkan tarafından başkan yardımcısı, daire başkanı, Hukuk
Müşaviri, Strateji Geliştirme Müdürü ve İnsan Kaynakları Şube Müdürü arasından belirlenecek
kurul başkanı dâhil beş asıl üç yedek üyeden oluşur. Unvan değişikliği sınavında gerek görül-
düğünde Başkan tarafından en çok iki üye yükseköğretim kurumlarında görev yapan kamu gö-
revlisi niteliğindeki öğretim üyeleri arasından seçilebilir.
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(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük
seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Çekimser oy
kullanamaz. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamamaları halinde, yedek üyeler
tespit sırasına göre kurula katılırlar.

(4) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İMİD tarafından yürütülür.
(5) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,

ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavda görev alamazlar. Bu durumun tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu
üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine aynı usulle yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yazılı ve sözlü sınav tarihlerini belirlemek,
b) Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve ilan etmek,
c) İlan edilen kadronun niteliği dikkate alınarak, yazılı sınav konularına ilişkin konu

başlıklarını belirlemek,
ç) Yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek,
d) Yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,
e) Yazılı sınavı yapmak veya yaptırmak,
f) Sözlü sınavı yapmak,
g) Sınav sonuçlarını ilan etmek,
ğ) Sınav sonuçlarına itirazları sonuçlandırmak,
h) Sınava ilişkin diğer işleri yürütmek.
Yazılı sınavın duyurulması
MADDE 12 – (1) Yazılı sınava katılma şartları, atama yapılacak kadroların birimi, sa-

yısı, sınıfı, derecesi, unvanı, sınavın şekli, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru tarihleri
ve yeri, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar, yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro
durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

Yazılı sınava başvuru
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme veya unvan

değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin
son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için baş-
vuruda bulunabilir.

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

(5) Başvuru süresi on iş gününden az olamaz.
(6) Başvurular sınav kurulunca incelenerek aranılan şartları taşıyanların listesi Kurumun

resmi internet sitesinde ilan edilir.
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Yazılı sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav test ve/veya klasik usulünde yapılabilir.
(2) Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme

Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-
tüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınav konularına ilişkin konu başlıkları, ilan edilen kadronun niteliği dikkate
alınarak sınav kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(4) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az 60 puan almak gerekir.

Sözlü sınav
MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lanarak sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağırılır.
Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağırılır.

(2) Sözlü sınavda ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
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 başarılı sayılır.

Başarı sıralaması
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olarak ata-

nacaklarda başarı puanı esas alınır.
(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak

suretiyle tespit edilir. Başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara,
daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Başarı puanı esas alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak
kadro sayısı kadar asıl, yarısı kadar da yedek aday sınav kurulu tarafından belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içeri-

sinde sınav sonuçlarını Kurumun resmi internet sitesinde ilan eder.
(2) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanını takip eden 5 iş günü içerisinde sınav kuruluna

yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar sınav kurulunca en geç 10 iş günü içerisinde karara bağ-
lanır.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre 3 ay içinde atanır.

(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 başlan-
maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya
da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-
baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar, Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından en yüksek pu-
andan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atama yapıla-
bilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak
üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya
da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Unvan değişikliğine ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen un-

van değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik
eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan Kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen
görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sı-
navı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, Kurumca belirlenecek görev alanları ve atama
yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla
ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasındaki geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşa-

ğıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için

aranılan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere,
öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin
isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ve bu kadrolar arasındaki ge-
çişler, ilgili unvan için düzenlenecek 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) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönet-
melik hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin; ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak
atamalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
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Naklen atama
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara; diğer kamu kurum ve kuruluşların-

daki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer
kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla,
genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

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

durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

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

Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla,

iki veya üç yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2000 tarihli ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşa-
ğıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Uygulama oteli işletmek ve bu kapsamda yiyecek, içecek, konaklama, kongre, se-
miner ve benzeri hizmetler vermek, turizm alanıyla ilgili eğitim, kurs, danışmanlık, sertifika
programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Atılım Üniversitesinden:
ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2017 tarihli ve 30054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üni-
versitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel not ortalaması 1,70’in altında olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri,
16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre
genel not ortalamasını 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar, toplam 15 krediyi aş-
mamak şartıyla yaz öğretiminde alabilirler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

—— • ——
DÜZELTME

5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Taşınmaz Ticareti
Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve üçüncü fıkra
kapsamında yer almayan” ibaresi Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.06.2018 tarihli ve
70897689-439.99 sayılı yazısına istinaden madde metninden çıkartılarak düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesinden: 

Esas No : 2018/2612 

Suç : Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma veya 

Bulundurma 

Mahkemesi : Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Ali SÜLLÜ (TC Kimlik No: 48616400852) Kayseri ili Yahyalı ilçesi 

Mustafabeyli Mahallesi/Köyü Cilt No: 32, Hane No: 22, BSN: 19'da 

nüfusa kayıtlı Ahmet ve Songül oğlu, Yahyalı - 15/12/1981 doğumlu, 

Saraybosna Caddesi Er Çağrı Yapı Koop. B Blok No: 14/17 Yakutiye/ 

ERZURUM adresinde oturur. 

Ruhsatsız ateĢli silahlarla mermileri satın alma veya taĢıma veya bulundurma suçundan 

yukarıda açık kimliği yazılı sanık Ali SÜLLÜ hakkında Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 28/05/2015 gün ve 2015/78 Esas, 2015/281 Karar sayılı hükmün sanık tarafından süresi 

içerisinde temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. 

maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara rağmen adresi tespit 

edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı'nın 

sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün ONANMASI isteyen 06/02/2018 tarih ve 8. 

Bölüm 2015/225143 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5118/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2018/2746 

Suç : Çocuğun Soy Bağını DeğiĢtirmek 

Suç T. : 15/08/2013 

Sanık : Serkan SAYGISEVER (Ali oğlu Zülkibar'dan olma 22/06/1977 doğumlu) 

Bakırköy Mah. Bakır Sok. No: 85 Karacabey/BURSA adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

23/12/2014 gün ve 2014/21 E. 2014/639 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

27/02/2018 gün ve 11/2015/58260 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5119/1/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2018/1099 

Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

Suç T. : 2006 

Sanık  : Temel GĠRGĠN: (Mehmet oğlu, Emine'den olma 10/03/1950 doğumlu) 

KöprübaĢı Mahallesi Petek Sokak No: 1 Ġç Kapı No: 2 Serdivan/SAKARYA 

adresinde ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Konya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

30/03/2015 gün ve 2015/49 E. 2015/203 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

25/01/2018 gün ve 19/2015/192353 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5119/2/1-1 

————— 

Esas No : 2017/17459 

Suç : Vergi Usul Kanununa Muhalefet 

Suç T. : 2010, 2011, 2012 

Sanık : Aydemir AKINBĠNGÖL: (Tevfik oğlu Halime'den olma 27/07/1967 doğumlu) 

ġefkat Mah. Dr. Besim Ömer Cad. No: 25/3 Keçiören/Ankara adresinde 

ikamet etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

18/12/2014 gün ve 2014/219 E. 2014/782 K. sayılı hükmün sanıklar tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının RED, BOZMA 

isteyen 21/12/2017 gün ve 11/2015/30759 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 5083/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

RUHSATIN DEVRĠ SURETĠYLE ĠġLETME HAKKININ  

VERĠLMESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait 86099 sicil No.lu ruhsat 

sahasının ―Ruhsat‘ın Devri Suretiyle ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ kapalı teklif alma ve açık 

arttırma usulü ile ihale edilecektir. 

1.1 - ĠHALENĠN KONUSU: RUHSAT‘ın devri suretiyle ĠĢletme Hakkının Verilmesidir. 

1.2 - Ġhalenin kapsamı; MĠGEM tarafından düzenlenen 86099 Sicil No.lu (Tunçbilek-

Kütahya) Maden Ruhsatı ile bu ruhsatın kapsadığı Maden Sahasının 31/07/2037 tarihine kadar 

(31/07/2037 tarihi dahil) iĢletme hakkının verilmesi. 

1.3 - Sahanın jeolojik rezervi 24.750.000 tondur. 

2 - ĠHALE TARĠHĠ VE SAATĠ: 19.06.2018 Salı   Saat:14.00 

3 - MALĠ YETERLĠLĠK VE ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN VERĠLMESĠ GEREKEN 

BELGELER: 

3.1. Ġhaleye yalnızca tüzel kiĢiler ile Ortak GiriĢim Grupları katılabilir. Gerçek kiĢiler en 

az bir tüzel kiĢinin bulunduğu ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU‘nda üye olarak yer alabilirler. 
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3.2. TEKLĠF SAHĠBĠ‘nin madencilik alanında faaliyet gösterdiğini belirten belge 

istenecektir. 

3.3. TEKLĠF SAHĠBĠNĠN 2017 yılına ait ilgili mevzuatına göre onaylı ―toplam 

varlıklarını‖ ve ―toplam öz kaynaklarını‖ gösterir belgeler istenecektir. Bu kapsamda; 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ‘nin tekliflerinin değerlendirmeye alınabilmesi için kendisinin veya 

kontrol ya da hissedarlık yoluyla bağlı olduğu grubun 2017 yılında ―toplam varlıklarının‖ en az 

100.000.000 (YÜZMĠLYON) TL, ―toplam öz kaynaklarının‖ ise en az 15.000.000 

(ONBEġMĠLYON) TL olması gerekmektedir. ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU olarak teklif verilmesi 

durumunda bu belgeler, ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU‘nun üyelerinin belgelerinin toplanması 

sonucu ortaya çıkacak tutar esas alınarak değerlendirilecektir. 

3.4. Mali durumu göstermek üzere en az 15.000.000 (ONBEġMĠLYON)-TRY. tutarında 

olmak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi yada üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, (ĠĢ ortaklığı durumunda, 

biri/birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.) Banka referans mektubunun ihale ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

3.5. Yabancı TEKLĠF SAHĠP‘leri ihaleye katılabilirler. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: Teklif verebilmek için TEKLĠF SAHĠBĠ tarafından verilmesi 

gereken geçici teminat tutarı 3.000.000 (ÜÇMĠLYON) TL‘dır. 

5 - TEKLĠF BEDELĠ:, 

TEKLĠF SAHĠPLERĠ, tekliflerini MĠGEM‘in iĢbu ihaleye konu kömür madeni için her 

yıl Türk Lirası cinsinden belirlediği kalori bazlı tüvenan kömür fiyatı üzerinden (birden fazla fiyat 

belirlenmesi durumunda en yüksek değer) 2.000 Kcal/kg kaloride bir linyit için hesaplanan 

tüvenan kömür fiyatından en az %20 oranında olmak üzere % (yüzde) pay olarak verecekler ve 

ihale en yüksek tekliften baĢlanmak üzere sonuçlandırılacaktır. 

6 - TEKLĠFLERĠN EN SON VERĠLECEĞĠ YER VE TARĠHĠ: 

6.1. KATILIMCI‘ların, ihaleye katılabilmek için; ihaleye katılabilmek için verilmesi 

gereken belgeler ile tekliflerini iĢbu ihaleye ait Ģartnamede belirtilen Ģekilde hazırlayarak, son 

teklif verme tarihi olan 19/06/2018 Salı günü saat 14:00‘e kadar Kurumun Hipodrom Cad. No: 12 

Yenimahalle/ANKARA adresindeki Evrak Memurluğuna, kapalı ve üzeri imzalı ve kaĢeli zarf 

içinde elden teslim etmeleri zorunludur. 

Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Kurum, son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir 

tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulur. 

Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu‘nun saat ayarı esas alınır. 

Teklif zarfları aynı gün saat 14.00‘de TKĠ Ġhale Salonunda ihale komisyonunda hazır 

bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 

6.2. Ġhale dokümanı TKĠ Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Hipodrum Caddesi No: 12 

Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

7 - Ġhale iĢlemleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na ve 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanununa tabi olmayıp, KURUM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 

 5122/1-1 
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RENKLĠ DOPPLER EKOKARDĠYOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden: 

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinde kullanılmak üzere Renkli Doppler 

Ekokardiyografi cihazı ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
 

Sıra No Malzeme Cinsi Miktar (adet) 

1 RENKLĠ DOPPLER EKOKARDĠYOGRAFĠ CĠHAZI 1 
 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―ġükran Mah. TaĢkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA‖ 

adresindeki Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden 250,00 TL karĢılığında temin 

edilebilir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 19.06.2018 günü saat 14.00‘a kadar Kızılay 

Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiĢ göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

7 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

Ġlan olunur. 5123/1-1 

—— • —— 

ERTELEME ĠLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜN ĠHTĠYACI OLAN SEVGĠ BOHÇASI  

ALIMI ĠHALESĠ ERTELEME ĠLANIDIR 

23.05.2018 tarih 30429 sayılı Resmi Gazete‘de ilanı yayımlanarak, Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü‘nün ihtiyacı için gerçekleĢtirileceği duyurulan, ―Ġhale Ġdari Belgeleri, Teklif ve 

Teminat Mektubu‖ zarflarının teslim tarihi 18.06.2018 saat 10:00, açılma tarihi 20.06.2018 saat 

14:00 olan ―SEVGĠ BOHÇASI ALIMI‖ ihalesinin, ―Ġhale Ġdari Belgeleri, Teklif ve Teminat 

Mektubu‖ zarflarının teslim tarihi 25.06.2018 saat 10:00, açılma tarihi 26.06.2018 saat 14:00‘e 

ertelenmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5169/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve miktarı 

belirtilen taĢınmaz mal 29.05.2018 tarih ve 117 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K‘nun 36. ve 37. 

maddesi göre Kapalı Teklif Usulü ile 19.06.2018 tarihinde saat: 15:30 de Belediye Encümen 

Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname 

bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir 

Ġlgililere ilan olunur. 

 

KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA 

S. 

No Ada Parsel Yüzölçümü Vasfı Mahallesi m2 Fiyatı İ. Tarihi İ. Saati 

Geç. 

Teminat 

1 160013 5 4.521 m2 
Konut Dışı Kentsel 

Çalışma Alanı 
Yenice 500.00.TL 19.06.2018 15:30 67.815.00.TL 

 5173/1-1 
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EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURAN 2 ADET 1993 MODEL TOFAġ FIAT  

MURAT 131 KARTAL SLX STATION WAGON, 2 ADET 1991 MODEL  

FARGO 250 PW MARKA KAMYONET SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hipodrom Cad. No: 12   06330 Yenimahalle / ANKARA 

b) Telefon - Faks Numarası : 312 540 10 00 - 312 540 16 60 

c) Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın (niteliği, türü, miktarı): 

- 2 adet 1993 model TofaĢ Fiat Murat 131 Kartal SLX Station Wagon, 

- 1 adet 1991 model Fargo 250 PW marka Kamyonet. 

- 1 adet 1991 model Fargo 250 PW marka Çift Kabin Kamyonet. 

3 - Ġhale dokümanı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle / ANKARA adresinde (Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı 11. Kat 1102 no‘lu oda) görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 20,00 TL bedel üzerinden satın almaları zorunludur. 

4 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TKĠ Genel Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 12 

  Yenimahalle / ANKARA 

b) Tarihi - Saati : 02.07.2018 - 14.00 

c) Usulü : Açık Ġhale 

5 - Teklif zarflarının 02.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00‘e kadar TKĠ Genel Müdürlüğü 

Elektronik Belge Yönetim ve ArĢiv ġefliği, (Zemin Kat Oda No: DZ-25) Hipodrom Cad. No: 12   

06330 Yenimahalle / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Teklif zarfları 02.07.2018 Pazartesi günü saat 14.00‘de Genel Müdürlüğümüz Ġhale 

Komisyonunda (Zemin kat Ġhale Komisyonu Toplantı Odası) açılacaktır. 

9 - Ġhale: TKĠ Genel Müdürlüğü Hizmet DıĢı Mallar Yönetmeliği‘nin SatıĢ Ġhaleleri Genel 

Hükümlerine göre yapılacaktır. 5136/1-1 
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KAT KARġILIĞI KONUT YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Turhal Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : Turhal Belediye BaĢkanlığı  

b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – 

TOKAT 

c) Telefon – Faks Numarası : 3562751031 – 3562761156 

2 - Ġhalenin Konusu: 

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Maliye hazinesine kayıtlı olup Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığına Rezerv Yapı alanı olarak tahsis 

edilen ve Bakanlıkla yapılan protokol ile kat karĢılığı 

inĢaat yapma ve yaptırma yetkisi Belediyemize 

devredilen Osmangazi Mahallesi 1163 ada 1 parsel, 

1164 ada 1 parsel, 1165 ada 1 parseldeki taĢınmazlar 

üzerine, Turhal Belediyesi Meclisi‘nin 14.05.2018 tarihli 

ve 82 sayılı Kararı'na istinaden 1. etap Kat KarĢılığı 

Konut Yapım iĢinin ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu‘nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 

konut paylaĢım oranı olan % 30‘dan az olmamak üzere 

artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar asgari % 1 

(Yüzde bir) oranında ve katlarında Ģeklinde olacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Belediye Encümen Toplantı Odası  

b) Tarihi ve Saati : 28/06/2018 – 10:00  

c) Dosya Teslimi : Ġhaleye iĢtirak edecekler, hazırlayacakları ihale 

dosyalarını 28.06.2018 PerĢembe günü saat 09:30'a 

kadar Belediye BaĢkanlığına (Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten 

sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.) 

4 - Ġhaleye iĢtirak edeceklerden istenilecek belgeler 

A) Kanuni ikametgâh belgesi. 

B) Türkiye‘de Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren belge. 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 2018 yılı içerisinde alınmıĢ olması 

gerekmektedir. 

i. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

ii. Tüzel KiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

iii. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (i) ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi; 

i. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
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ii. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkede ki Türk 

konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

E) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 

(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu 

ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması 

gerekmektedir.) 

F) Geçici Teminat belgesi 

F) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun olarak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 

yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G) Teklif mektubu  

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmıĢ belge, 

Ġ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Ġl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

J) Ġsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname  

K) Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyanname 

L) Teknik personel taahhütnamesi  

M) Ġhale dosyasının Ġdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 

Ortak giriĢimlerde herbir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (h), (i), (j) ve (k) bentlerindeki 

belgeleri temin etmekle mükelleftir. 

5 - 1. etap Kat KarĢılığı Konut yapım iĢinin ihalesi 64.199.008,00 TL Muhammen bedel 

üzerinden 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile konut 

paylaĢım oranı olan % 30‘dan az olmamak üzere artırma yapılarak ihale edilecektir. Artırmalar 

asgari % 1 (Yüzde bir) oranında ve katlarında Ģeklinde olacaktır. 

6 - Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 

2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. 

nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen 

tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır. 

7 - Ġhale ve sözleĢmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaliye, ulaĢım, nakliye, sözleĢme, 

gazete ilan bedelleri, ve ihale dokümanında belirtilen diğer giderler yükleniciye aittir.  

8 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. 

9 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale Ģartnamesinde istenilen hususları yerine 

getirmeleri gerekmektedir. 

10 - ĠĢ bu ihaleye ait ihale dokümanı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde mesai saatleri 

içerisinde ücretsiz görülebilir, ĠĢtirak edecekler 1.000,00 TL karĢılığında idarece onaylı ihale 

dokümanını satın alması zorunludur. 

11 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 5096/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : Arsa SatıĢı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 

39 parsel sayılı taĢınmazın satıĢı) 

Ġhale Tarih ve Saati : 19/06/2018 - 10:30 

Ġlgili Müdürlük/Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü 

Ġlgili Adres : Bağcılar Belediye BaĢkanlığı, Plan ve Proje 

Müdürlüğü, GüneĢli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, 

No: 1 Bağcılar/ĠSTANBUL 

Ġhalenin Yapılacağı Yer  : Bağcılar Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Ġhale Türü : Arsa SatıĢı 

Ġhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. 

Maddesi) 

Hizmetin Yapılacağı Yer/Teslim Yeri : Bağcılar/Mahmutbey Mahallesi 

TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

- Ġli : Ġstanbul 

- Ġlçesi : Bağcılar 

- Mahallesi : Mahmutbey 

- Cinsi : Arsa 

- Pafta : 245DS2A (F21C22A2B) 

- Ada : 1771 

- Parsel : 39 

- Yüzölçümü : 1.695,02 m² 

- Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

- Halihazır : BoĢ 

- Ġmar Durumu : TĠM (Tali ĠĢ Merkezi) 

- Adres : Bağcılar Ġlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2583.Sokak, No: 8 

1 - Muhammen Bedeli : 10.170.120,00 TL 

2 - Geçici Teminat : 305.103,60 TL 

3 - Harçlar ve Vergiler : Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir. 

4 - Ġhale ġartnamesi : Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde 

görülebilir. Ayrıca Ģartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de 

görülebilir. Ġhaleye katılacakların Ģartname alması zorunludur. 

5 - ġartname Bedeli : 1.000,00 TL 

6 - Ġhaleye Katılmak Ġsteyenlerden Ġstenen Belgeler: 

- Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden 

―Nüfus Cüzdanı‖ 

- 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen geçici teminat 

- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname 

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiĢ noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel KiĢiler) 
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- Mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, Ġhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge (Tüzel KiĢiler) 

- Yabancı istekliler için Türkiye‘de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye‘de adres beyanı 

- Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 

- Gayrimenkul satın alınmasına iliĢkin Ticaret Sicilinden alınmıĢ yetki belgesi (Tüzel 

KiĢiler) 

- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġkinci Ġhale: Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale 

komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 05.07.2018 tarihinde, 

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca 

hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 26.07.2018 tarihinde aynı yerde ve 

saatte yapılacaktır. 4664/1-1 

—— • —— 
15.000 KG. 200 GR. RĠZE TURĠST ÇAYI BASKILI BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 200 gr. Rize Turist çayı baskılı bobin, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı, RĠZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.06.2018 günü saat 14:30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30‘da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

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

gün olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 4892/1-1 
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2 KALEM ULTRASONOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı "2 Kalem 

Ultrasonografi Cihazı", Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/06/2018 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5176/1-1 
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1 ADET TARAMALI ELEKTRON MĠKROSKOBU (SEM)  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı "1 adet Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)‖ Ofisimiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (140,00 TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.06.2018 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5177/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

Kastamonu Belediye Başkanlığından: 

KASTAMONU BELEDĠYESĠ KUZEYKENT MAHALLESĠ 1178 ADA 1 PARSELĠN 

(TĠCARET-KONUT ALANI E=3.00 10.962,00 m²), KUZEYKENT MAHALLESĠ 1282 ADA 1 

PARSELĠN (TĠCARET-KONUT ALANI E=3.00 3.751,37 m²) ve MEHMET AKĠF ERSOY 

MAHALLESĠ 712 ADA 353 PARSELĠN (TĠCARET ALANI E=0.50 4.305,17 m²) SATIġI 

YAPILACAKTIR. 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI 

MADDE 1: Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlimiz Merkez Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 

nolu parsel (TĠCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 01.06.2015 tarih 94 nolu 

kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği, Kuzeykent Mahallesi 

1282 ada 1 nolu parsel (TĠCARET-KONUT ALANI E=3:00) Belediye Meclisinin 02.05.2017 

tarih 68 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu kararı gereği ve 

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 353 nolu parsel (TĠCARET ALANI E=0.5) Belediye 

Meclisin 07.05.2018 tarih 77 nolu kararı ile Belediye Encümeninin 04.06.2018 tarih ve 274 nolu 

kararı gereği 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

satıĢı yapılacaktır. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ 

MADDE 2: Ġsteklilerce ihale Ģartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri 

içerisinde Kastamonu Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya 

Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 500,00 TL (BeĢyüztürklirası) yatırılarak 

Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden alınabilir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ 

MADDE 3: ĠĢin ihalesi 25.06.2018 Pazartesi günü saat 15.00 - 15.30 saatleri arasında 

Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi Kastamonu Belediyesi Ana Hizmet Binası Kat: 5‘te bulunan 

Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

MADDE 4: Ġhaleye konu Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 nolu parselin Muhammen 

Bedeli 19.000.000,00 TL (Ondokuzmilyontürklirası), Kuzeykent Mahallesi 1282 ada 1 nolu 

parselin Muhammen Bedeli 6.500.000,00 TL (AltımilyonbeĢyüzbintürklirası), Mehmet Akif 

Ersoy Mahallesi 712 ada 353 nolu parselin Muhammen Bedeli 2.260.000,00 TL 

(ĠkimilyonikiyüzaltmıĢbintürklirası) olup belirlenen bedeller üzerinden ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

uygulanmak suretiyle satıĢları yapılacaktır. 
 

Mahallesi Ada Parsel 

Yüzölçümü 

(m²) 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat Kullanım Amacı 

Kuzeykent 1178 1 10.962,00 m² 19.000.000,00 TL 575.000,00 TL 
Ticaret.-Konut 

Alanı E=3.00 

Kuzeykent 1282 1 3.751,37 m² 6.500.000,00 TL 200.000,00 TL 
Ticaret.-Konut 

Alanı E=3.00 

M. Akif 

Ersoy 
712 353 4.305,17 m² 2.260.000,00 TL 70.000,00 TL 

Ticaret Alanı 

E=0.5 
 

TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

MADDE 5: 

a. Geçici Teminat: ĠĢin tahmin edilen Muhammen Bedeli‗nin %3‘ünden az olmamak 

Ģartıyla yukarda belirtilmiĢtir. 

b. Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1) Tedavüldeki Türk Parası, 
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2) Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların 

verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. Maddesi‘ne uygun olarak düzenlenmiĢ banka 

teminat mektupları, 

3) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları. 

c. Ġhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, 

yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. 

ç. Ġhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 12.00‘a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya Vakıfbank Kastamonu ġubesi 

Belediye BaĢkanlığı Hesabına yatırmaları yada Maliye Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27. 

Maddesi‘ne uygun olarak düzenlenmiĢ bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri Ģarttır. Ġhale 

günü saat 12.00‘dan sonra teminat kabul edilmez. Geçici teminat ve ihale dosya bedeli 

yatırmayanlar ihaleye iĢtirak edemezler. 

ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

MADDE 6: Ġhale teklif Ģartları Ģartnamelerde belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER VE TEKLĠFLERĠN 

HAZIRLANMASI 

MADDE 7: 

a. Ġç Zarf: Ġç zarf teklif mektubunu içerecektir. 

1) Teklif mektuplarında Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacak, 

2) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen 

rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak giriĢim tarafından verilen teklif 

mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmiĢlerse vekilleri tarafından imzalanacak, 

3) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme 

bulunan teklifler geçersiz sayılacak, 

4) Teklif mektubu iç zarfın içerisine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın 

üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın 

yapıĢtırılan yeri, istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

b. DıĢ Zarf: Teklifi ihtiva eden kapatılmıĢ, mühürlenmiĢ/imzalanmıĢ iç zarf ve baĢvuru 

dilekçesi ile birlikte; 

1) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı vermesi (Telefon, faks ve elektronik posta adres 

bilgilerinin belirtilmesi), 

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (Aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ 

sureti), 

3) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkârlar Odası‘ndan veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası‘ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri (Noter tasdikli sureti veya aslı 

idarece görülmüĢ sureti), 

6) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

7) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi‘nde bulunmaması halinde, bu 

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren 

belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2018 – Sayı : 30446 

 

8) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi (Noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüĢ sureti), 

9) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için düzenlenmiĢ noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi, 

10) Ġlan tarihinde (Ay içinde) vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı 

veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

11) Ġlan tarihinde (Ay içinde) ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belge çıktısı, 

12) Kastamonu Belediyesi adına, Vakıfbank Kastamonu ġubesinin (TR 02 0001 5001 

5800 7287 9710 37) nolu hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ banka dekontu, Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne geçici teminat olarak nakit yatırılmıĢ tahsilat makbuzu veya Kastamonu 

Belediyesi adına alınmıĢ yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu (Limit içi - 60 gün 

süreli ve teyit yazılı). Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık 

oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

13) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

14) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Kastamonu Belediyesi veznelerine 

yatırılabilir.) 

Tüm belgeler istenilen Ģekilde hazırlanıp dıĢ zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp 

istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, 

açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılacaktır. 

ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

MADDE 8: 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere 

katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmıĢ olsa dahi ihale iptal 

edilerek geçici teminatı irat kaydedilir. SözleĢme yapılmıĢ olması halinde de sözleĢme 

feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

MADDE 9: 

a. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç ihale günü saat: 12.00‘ye kadar sıra 

numaralı alındılar karĢılığında, Aktekke Mahallesi Barbaros Caddesi No: 5‘deki Kastamonu 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya 

değiĢtirilmek maksadıyla geri alınamaz. 

b. Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir. 

c. Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

ç. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

MADDE 10: 

Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (Teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır. 

MADDE 11: 

ĠĢbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Kuzeykent Mahallesi 1178 ada 1 parselin 

(Ticaret-Konut Alanı E=3:00), Kuzeykent Mahallesi 1282 ada 1 parselin (Ticaret-Konut Alanı 

E=3:00) ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 712 ada 353 nolu parselin (Ticaret Alanı E=0.5) satıĢı 

ihale Ģartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 12: 

Belediye Encümeni 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. maddesi gereğince, ihaleyi 

yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 5067/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 

altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hamidiye Mah. Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Açık çalıĢma sahaları kilitli parke ve kademe perdeleri 

inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : KARAMAN 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 4.400.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    308.000 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 26/06/2018 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Karaman II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Hamidiye mah. 

Sanayi Cad. No: 45 KARAMAN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV‘den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5120/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ege Eğitim ve Sağlık Vakfı. (Kısa adı EGESAV) 

VAKFEDENLER: Veysi Kubba, Zafer Beken. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġzmir. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

KarĢıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.05.2018 tarihinde kesinleĢen 06.04.2018 tarihli ve 

E:2018/106, K:2018/128 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun geliĢimi için en önemli araç olan eğitim alanında ve insanın 

en değerli varlığı olan sağlığını koruma ve bu konuda kiĢisel ve toplumsal bilinç oluĢturma,… ve 

vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00 TL (YetmiĢbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Veysi Kubba, Zafer Beken, Müslüm Yıldız. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Kurucular kurulunun 

uygun göreceği bir baĢka benzer gayeli kuruma devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5128/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Kadıköy Ġmam Hatipliler Vakfı (KAĠM Vakfı). 

VAKFEDENLER: Adem AKDEMĠR Esra ALBAYRAK, Hafize ġule ALBAYRAK, Faruk 

ALGIN, Mehmet ALTUNKILIÇ, Havvanur BARBAROS, Sümeyye ERDOĞAN BAYRAKTAR, 

Hüseyin CEYLAN, Saniye ÇOBAN, Nurdan KÜTÜK, Hasan EKMEN, Veysel EKMEN, Tuğba 

ERCAN, ġükran ERDOĞAN, Mehmet Mahir FERSAHOĞLU, Kübra FĠLĠKÇĠ GÜL, AyĢe 

KUCUR, Melike GÜNYÜZ, Murat HENDEM, Muhammet Ġhsan KARAMAN, Melike KOÇ, 

Nida KÖSE, Hasan MUMCU, Emine RAMAZANOĞLU, BüĢra Nur SAĞIROĞLU, Faruk Bilal 

ġENER, Sultan Selim ġĠMġEK, Mehmet ġĠMġEK, Recep TUTAL, Hamza ULUDAĞ, Mustafa 

Naim YAĞCI. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU:  

Ġstanbul Anadolu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve E:2018/146, 

K:2018/106 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Vakfın gayesi ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerek 

yurtiçinde ve gerekse yurtdıĢında; ülkemizin milli, manevi, tarihsel değerleri ıĢığında, 

ecdadımızın kültür ve medeniyet mirası doğrultusunda, asrın müspet geliĢmelerine açık; ahlaklı, 

Ģahsiyetli, temiz bir toplumun yapı taĢlarını oluĢturma gayesine matuf, imam hatipli olma 

Ģuuruyla örtüĢen, topluma önder, öncü, rehber ve örnek olma amacına hizmet eden her konuda 

kamu yararına uygun faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000,00 TL (Seksenbin) Nakit. 
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YÖNETĠM KURULU: Faruk ALGIN, AyĢe KUCUR, Emine RAMAZANOĞLU, Hüseyin 

ĠġLER, Kübra FĠLĠKÇĠ GÜL, Hamza ULUDAĞ, Hasan EKMEN, Sultan Selim ġĠMġEK, 

Mehmet ġĠMġEK, ġükran ERDOĞAN, Hafize ġule ALBAYRAK. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Tasfiye sonucunda 

borçların tasfiyesinden sonra artan mal ve haklar amacına en yakın müesseseye intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5129/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Ġnovasyon Ġçin Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Gamze Sart, Duygu Cankılıç Ġlhan, GülĢen Değirmencioğlu, Hulusi 

Berik, Galip Sina Berik, Recep Batuhan KeleĢ, Oğuz Fikret ġahin 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Ġstanbul 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Ġstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2018 tarihinde kesinleĢen, 06.03.2018 tarih ve 

E:2017/382, K:2018/130 sayılı kararı.  

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢlarının veya yabancı uyruklu gerçek 

kiĢilerin (―kiĢi‖), ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarında eğitim ve öğretim görmesine 

maddi ve/veya manevi katkı sağlamak, proje geliĢtirmek, inovasyon içeren her türlü giriĢimi fikri 

fikri desteklemek, tolumsal, kültürel her türlü yeniliklerin baĢlatılması, yeni ve farklı sonuçlar 

saağlayacak inovatif giriĢimlerde bulunulması, desteklenmesi bu amacın gerçekleĢmesi için her 

türlü maddi ve/veya manevi giriĢimleri gerçekleĢtirmek ve desteklemektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL. (ALTMIġBĠNTÜRKLĠRASI) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Gamze Sart, Duygu Cankılıç Ġlhan, GülĢen Değirmencioğlu, Galip 

Sina Berik, Recep Batuhan KeleĢ 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın feshi 

halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece 

aynı bir vakfa veya kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5130/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Adnan MemiĢ Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı. 

VAKFEDENLER: Adnan MemiĢ. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Ġstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2018 tarihinde kesinleĢen 05/04/2018 tarihli ve 

E:2018/46, K:2018/190 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Kültür ve sanat dallarının geliĢmesi, yurt içinde ve yurt dıĢında 

tanıtılması ve yaygınlaĢtırılması için çeĢitli faaliyetlerde bulunmak ve senette belirtilen diğer 

amaçları gerçekleĢtirmek. 
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VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmıĢbin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Adnan MemiĢ, Neriman MemiĢ, Burak MemiĢ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların tasfiyesinden 

arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetinin tespit edeceği benzer bir kuruluĢa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5131/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 893010 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı 

Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. (Yeni unvanı: AsyeĢil Vadi ĠnĢ. 

Taah. ve Tic. Ltd. ġti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. Ġdare 

Mahkemesinin 25.01.2018 tarihli ve E.2017/3316 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin 

yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine‖ karar verilmiĢ ise de; davacının karara karĢı 

itirazı Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi 6. Ġdari Dava Dairesinin 21.03.2018 tarihli ve Y.D. Ġtiraz 

No: 2018/250 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair 

kararın kaldırılmasına ve ―dava konusu iĢlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile YeĢil Vadi Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin 

yürütülmesi 06.06.2018 tarihli ve 101858 sayılı Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur. 

Ġlgililere duyurulur. 5132/1-1 

————— 

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, 350 ada, 36 parsel üzerindeki 979360 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 

1230 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip YeĢilay Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından, Ankara 

1. Ġdare Mahkemesinin 2017/1247 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

30.01.2018 tarihli ve E.2017/1247 - K.2018/169 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmî Gazete ilanı ile YeĢilay Yapı 

Denetim Ltd. ġti. ile kuruluĢ ortağı Mustafa YEġĠLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, 

Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemler 06.06.2018 tarihli ve 101569 

sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5133/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yoldan yeĢilden ihdas parseli, Belediye Encümenimizin 05.10.2017 ve 1038/2328 sayılı 

kararı ve Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 16.11.2017 gün ve 2494/5391 sayılı kararı 

ile onaylanan Orman Çiftliği mahallesi imarın 16023 ada 4, 5 ve 6 parsellere ait hazırlanan 

84232/3 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 5082/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5147/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5151/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5152/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5153/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2018 – Sayı : 30446 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5154/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5155/1-1 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2018 – Sayı : 30446 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5142/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5143/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5144/1-1 



9 Haziran 2018 – Sayı : 30446 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5145/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5146/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5148/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5148/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5149/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5150/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5170/1-1 
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Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER  

BaĢkanlığımızca aĢağıdaki tabloda belirtilen vergi dairesi baĢkanlıklarında 

görevlendirilmek üzere 35 (otuz beĢ) avukat alınacaktır. 

 

VERGĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KONTENJAN TOPLAM 

ANKARA 7 

35 

ANTALYA 1 

BÜYÜK MÜKELLEFLER (ĠSTANBUL) 1 

HATAY 1 

ĠSTANBUL 22 

KOCAELĠ 1 

MERSĠN 1 

ġANLIURFA 1 

 

Sınava baĢvuru Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranlardan 22 Mayıs 2016 

tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı en yüksek 

olan adaydan baĢlamak üzere atama yapılacak toplam kadro sayısının 5 (beĢ) katı aday giriĢ 

sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Saat 10.00‘da 

Ankara‘da yapılacaktır. 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu 

adayların nerede sınava gireceklerine iliĢkin listeler yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce, e-

Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) 

ilan edilecektir.  

III - SINAVA BAġVURU ġARTLARI  

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

Ģartları taĢımak,  

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiĢ olmak,  

- BaĢvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1983 tarihinde 

veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak), 

- Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği olmamak, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, 

- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) 

Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiĢ) ve üzeri puan almıĢ olmak, 

- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak.  

IV - SINAV BAġVURUSU 

- BaĢvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü baĢlayıp 28 Haziran 2018 PerĢembe günü saat 

17.30‘da sona erecektir.  
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- BaĢvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki ―Online Sınav Sistemi‖ ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 

yapılacaktır. BaĢvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer 

almaktadır.  

- Posta yoluyla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

V - SINAV ġEKLĠ VE SINAV KONULARI  

- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamada yapılacaktır.  

- Avukatlık giriĢ sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleĢtirilecek olup, sınav 

konularına aĢağıda yer verilmiĢtir: 

● Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi,  

● Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargılama Hukuku, Vergi 

Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme-ġirketler-Kıymetli 

Evrak), Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve 5345 sayılı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 

- Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır. 

VI - DEĞERLENDĠRME 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan 

alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının 

iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü 

sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme 

yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik 

geliĢmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu baĢkan ve üyelerinin 

her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması 

sözlü sınav puanını teĢkil eder.  

- Sözlü sınavda baĢarılı olmak için alınan puanın 70‘ten az olmaması gerekmektedir. 

- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- BaĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle giriĢ sınavı duyurusunda 

belirtilen Avukat kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. 

- Ayrıca baĢarılı olmak Ģartıyla giriĢ sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun 

%25‘ine kadar yedek aday belirlenir. 

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eĢit olması halinde ise Kamu Personeli 

Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazananlar, baĢarı sırası ve tercihleri 

değerlendirilerek atanacaktır. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli 

olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmeyecektir. 

- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 
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VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine 

iliĢkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve BaĢkanlık internet sitesinde (www.gib.gov.tr) 

yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve BaĢkanlık internet sitesinde 

(www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan 

adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beĢ iĢ günü içinde karara bağlanıp sonuç 

ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir. 

VIII - DĠĞER HUSUSLAR  

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ düzenlenecektir. 

Sınav GiriĢ Belgesine iliĢkin duyuru giriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan 

adayların ilan edilmesi aĢamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav GiriĢ 

Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus 

Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamıĢ pasaport belgesinden en az 

birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda 

aday sınava alınmayacaktır. 

- Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin 

asıllarının sözlü sınav öncesinde Ģahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları 

ilgiliye iade edilecektir. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları yapılmıĢ olsa dahi 

bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava baĢvuru Ģartlarını taĢıyan 

ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teĢkil eden belgeleri ibraz 

edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır. 

- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe 

Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve ÇalıĢmaları Hakkında Yönetmelik‘in 11 inci maddesinin 

ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda baĢarılı olanlar ile gerekli Ģartları 

taĢımadığı sonradan anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmıĢ ise bu 

atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz 

olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz baĢlamayan 

adaylar atama iĢleminden sarfınazar etmiĢ sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmıĢ hak 

sayılmayacaktır. 

- Atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma 

Ģartlarından herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, 

yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eĢyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 

cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu 

bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eĢya, araç ve cihazları yanında 

bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 
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- Adaylar sınavda yapacakları iĢaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 

yazan siyah kurĢun kalem, kalemtıraĢ ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 

yapılacak iĢaretlemelerin uygun Ģekilde yapılması ve değiĢtirilmek istenen iĢaretlemelerin iz 

bırakmayacak Ģekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teĢebbüs edenler ile sınav 

kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve bu kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 5127/1/1-1 

————— 

DEVLET GELĠR UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

I - SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

BaĢkanlığımızca, aĢağıdaki tabloda açık bulunan (A) grubu kadrolara atanmak üzere, 400 

(dört yüz) Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

Grup Puan Türü Fakülte/Bölüm Atanacak Yer Kontenjan Sayısı 

1. Grup KPSSP48 

Hukuk, 

Siyasal Bilgiler, 

Ġktisat, 

ĠĢletme, 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri. 

ANKARA 300 

2. Grup KPSSP3 

Bilgisayar Mühendisliği,  

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği,  

Yazılım Mühendisliği,  

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik Mühendisliği, 

Elektronik ve HaberleĢme 

Mühendisliği, 

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, 

BiliĢim Sistemleri Mühendisliği. 

ANKARA 50 

3. Grup KPSSP12 Ġstatistik ANKARA 50 

 

Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; grup bazında 

toplam kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri grup dikkate alınarak 

KPSS puan türünden en yüksek puan almıĢ olan adaydan baĢlamak üzere 10 (on) katı aday giriĢ 

sınavına çağrılacaktır. KPSS puan türünden eĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

II - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da 

yapılacaktır. 

- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava 

gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı 

(http://www.turkiye.gov.tr) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan 

edilecektir. 
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III - SINAV BAġVURU ġARTLARI 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel 

Ģartları taĢımak, 

- 1. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, 

iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 

edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiĢ olmak, 

- 2. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin bilgisayar 

mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleĢme mühendisliği, enformasyon 

sistemleri mühendisliği, biliĢim sistemleri mühendisliği lisans bölümleri ve bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiĢ olmak, 

- 3. Grup için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik lisans bölümü ve bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiĢ 

olmak, 

- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beĢ yaĢını doldurmamıĢ olmak (01.01.1983 tarihinde 

veya bu tarihten sonra doğmuĢ olmak), 

- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu 

Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. 

Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almıĢ olmak, 

- Süresi içinde baĢvuru yapmıĢ olmak. 

IV - SINAV BAġVURUSU 

- BaĢvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü baĢlayıp, 19 Temmuz 2018 PerĢembe günü saat 

17.30'da sona erecektir. 

- BaĢvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki ―Online Sınav Sistemi‖ne kayıt 

olarak, sistemde yer alan sınav baĢvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle 

yapılacaktır. BaĢvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer 

almaktadır.  

- Posta yoluyla yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

V - SINAV ġEKLĠ VE KONULARI 

- GiriĢ sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır. 

- GiriĢ sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleĢtirilecek olup, sınav konularına gruplar 

itibarıyla aĢağıda yer verilmiĢtir. 

1. Grup için 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, 

Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, Ġdare Hukuku ve Ġdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), 

Ġcra ve Ġflas Hukuku. 

Ġktisat Grubu; Makro Ġktisat, Mikro Ġktisat, Uluslararası Ġktisat, ĠĢletme Ġktisadı, 

Uluslararası Ekonomik ĠliĢkiler ve KuruluĢlar, Türkiye Ekonomisi. 

Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. 

Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali 

Tablolar Analizi, Ticari Hesap. 

Yabancı Dil; Ġngilizce. 

2. Grup için 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, 

Genel yetenek ve genel kültür, 
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Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları (Network), Sunucu ve sistem yönetimi (Unix), 

Yazılım geliĢtirme (Java), 

Yabancı Dil; Ġngilizce. 

3. Grup için 

Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, 

Genel yetenek ve genel kültür, 

Ġstatistik Alan Bilgisi Konuları  

Yabancı Dil; Ġngilizce. 

VI - DEĞERLENDĠRME 

- Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan 

alan adaylardan; tercih ettikleri grup dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan baĢlamak 

üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son 

sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

- Yazılı sınavda baĢarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

- Sözlü sınav, adayların; 

a) Yazılı sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi, 

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü, 

e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı, 

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir. 

- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) 

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

- Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması 

gerekmektedir. 

- GiriĢ sınavı puanı; sözlü sınavda baĢarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. 

- BaĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle giriĢ sınavı duyurusunda 

gruplar itibarıyla belirtilen Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. 

- Ayrıca baĢarılı olmak Ģartıyla giriĢ sınavında gruplar halinde ilan edilen kadronun     

%20‘sine kadar yedek aday belirlenir. 

- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriĢ sınavı puanının eĢit olması 

halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eĢit olması halinde, KPSS puanı 

yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. 

- Yedek listede yer alan adayların hakları bir yılı geçmemek üzere müteakip yazılı sınav 

tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik 

teĢkil etmez.  

- GiriĢ sınavından 70 ve üzerinde puan almıĢ olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya 

giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez. 

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ĠTĠRAZ 

- Yazılı sınavda baĢarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, 

sözlü sınavın yerine ve tarihine iliĢkin listeler, uygun yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet 

sitesinde (http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı 

asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve BaĢkanlık resmi internet sitesinde 
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(http://www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer 

alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

- Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ġtirazlar, sınav 

kurulu tarafından incelenecek ve en geç beĢ iĢ günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye 

bildirilecektir. 

VIII - DĠĞER HUSUSLAR 

- Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için ―Sınav GiriĢ Belgesi‖ düzenlenecektir. 

Sınav GiriĢ Belgesine iliĢkin duyuru giriĢ sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan 

adayların ilan edilmesi aĢamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için Sınav GiriĢ 

Belgesi ile birlikte, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus 

Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamıĢ pasaport belgesinden en az 

birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda 

aday sınava alınmayacaktır. 

- Adayların tabloda gösterilen gruplardan sadece birisini tercih etmeleri gerekmektedir. 

Aksi durumda yapılan baĢvuru geçersiz sayılacaktır. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili 

hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

- GiriĢ sınavında baĢarılı olup, asil listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde 

belirtilen süre içinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı (A) Grubu Kadrolarına GiriĢ Sınavlarının 

Duyurulması, Sınavlara BaĢvurular ile Atamada Ġstenecek Belgelere ĠliĢkin Yönetmelikte 

belirtilen belgeleri ibraz edenler Devlet Gelir Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacaklardır. 

- Asil listede yer alanlardan atama iĢlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde baĢvurmayanlar ile gerekli Ģartları taĢımadığı sonradan 

anlaĢılanların atama iĢlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde mazeretsiz olarak baĢvurmayan veya ataması yapıldığı halde mazeretsiz olarak süresi 

içinde göreve baĢlamayan adaylar için sınav sonuçları müktesep hak sayılmaz. 

- Sınavı kazananlardan, sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. 

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde baĢvuruda bulunmayanlar, 

atama iĢleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma Ģartlarından 

herhangi birini taĢımadığının anlaĢılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listedeki adaylar sırası ile aynı usulle uzman yardımcısı kadrolarına atanacaktır. 

- Adayların çanta ve benzeri eĢyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, 

cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dıĢında fonksiyonu 

bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eĢya, araç ve cihazları yanında 

bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

- Adaylar sınavda yapacakları iĢaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu 

yazan siyah kurĢun kalem, kalemtıraĢ ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır. Cevap kağıdında 

yapılacak iĢaretlemelerin uygun Ģekilde yapılması ve değiĢtirilmek istenen iĢaretlemelerin iz 

bırakmayacak Ģekilde silinmesi konusundaki sorumluluk adaylara aittir. 

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teĢebbüs edenler ile sınav 

kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı 

geçersiz sayılacak ve bu kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılacaktır. 

Ġlan olunur. 5127/2/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ VE 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠNE ÖĞRETĠM ÜYELERĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans 

Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Makine Mühendisliği 

Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nde 

öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ 

Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 
 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari ve 

Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 

ve Finans 
Doçent 1 

Doktorasını veya Doçentliğini 

muhasebe alanında yapmıĢ olmak, 

Ġngilizce ders verme kriterine sahip 

olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 

Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği 
Doçent 1 

Doktorasını Analitik Kimya, 

Doçentliğini Kimya alanında yapmıĢ 

olmak. Elektrokimyasal Sensörler ve 

Elektrokimyasal modifikasyon ve 

spektroskopik haritalandırma 

konularında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Mühendislik 

Fakültesi 
Makine Mühendisliği Doçent 1 

Doktorasını Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği alanında yapmıĢ 

olmak. AlaĢım Elektrolitik kaplama 

alanında çalıĢma yapmıĢ olmak. 

Ulusal ve Uluslararası projelerde 

görev almıĢ olmak. 
 

Adayların; 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- 2 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan 4 takım dosyayı ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde (09.06.2018-23.06.2018 tarihleri arasında) Ģahsen Rektörlüğe teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son baĢvuru tarihi 23.06.2018) 

BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı  

Adres: Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal/ĠSTANBUL 

Tel: 0 216 452 45 85 - 86 

Fax: 0 216 452 87 17 5197/1-1 
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Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

1 - Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde boĢ bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.  

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Doçent adaylarının; 

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

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

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

adet CD‘yi ekleyerek Rektörlük Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne baĢvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar 

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

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

kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen Ģartları taĢıyan Dr. Öğretim Üyeleri 

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

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

Fotokopisi varsa yabancı dil baĢarı belgesi ile kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da halen çalıĢmakta 

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

özgeçmiĢ ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD‘yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine 

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

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

yabancı dil baĢarı belgesi ile birlikte özgeçmiĢ, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalıĢmıĢ ya da 

halen çalıĢmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

4 - Ġlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beĢ) gün içerisinde; NiĢantaĢı Üniversitesi 

Maslak 1453 Kampüsüne Ģahsen dilekçe ile baĢvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde 

yapılmayan veya posta ile yapılan baĢvurular geçerli kabul edilmeyecektir.  

ADRES: 

NiĢantaĢı Üniversitesi  

Maslak Mah. Söğütözü Sok. No: 20 Y Maslak 1453 Sarıyer/ĠSTANBUL  

Telefon: 0 212 210 1010 

 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN KADRO ADET ĠSTENEN ġARTLAR 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠġLETME 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

ĠĢletme Yönetimi alanında 

doktora ve yüksek lisans 

mezunu olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠġLETME 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Yönetim Organizasyon 

alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠġLETME 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Muhasebe ve Finansman 

alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak. 
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FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN KADRO ADET ĠSTENEN ġARTLAR 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠġLETME 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

ĠĢletme Yönetimi alanında 

yüksek lisans yapmıĢ olmak 

ve Finans alanında 

doktorasını almıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

YÖNETĠM BĠLĠġĠM 

SĠSTEMLERĠ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Bilgisayar ve Matematik 

Öğretmenliği alanında lisans 

mezunu olmak ve sayısal 

yöntemler alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

YÖNETĠM BĠLĠġĠM 

SĠSTEMLERĠ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Matematik-Bilgisayar 

anabilim dalında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

HAVACILIK 

YÖNETĠMĠ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

ĠĢletme alanında doktora 

mezunu olmak ve Havaalanı 

Yönetimi alanında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

BANKACILIK VE 

FĠNANS 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Bankacılık alanında Doktora 

ve Yüksek Lisans yapmıĢ 

olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

BANKACILIK VE 

FĠNANS 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Finans ve Bankacılık 

alanında doktorasını 

tamamlamıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

PSĠKOLOJĠ 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 
Psikoloji alanında lisans 

mezunu olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

TARĠH 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Türk Tarihi alanında lisans, 

Dünya Tarihi alanında 

yüksek lisans mezunu olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

TARĠH DOÇ 1 
Doçentliğini yakınçağ tarihi 

alanından almıĢ olmak. 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ 

VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 

FAKÜLTESĠ 

ĠNGĠLĠZCE 

ULUSLARARASI 

ĠLĠġKĠLER 

DR. 

ÖĞR. 

ÜYESĠ 

1 

Yüksek lisansını Uluslararası 

ĠliĢkiler doktorasını Siyaset 

Bilimi alanında tamamlamıĢ 

olmak. 

 5198/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.04/4107 

Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2018 - 268 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.05.2018 - 7558 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesi, Alaçatı Mahallesine iliĢkin onaylı 1/5000 ölçekli Alaçatı Koruma 

Amaçlı Ġlave+Revizyon Nazım Ġmar Planı esas alınarak yapılan 1/1000 Alaçatı Kıyı Kesimi 

Koruma Amaçlı Ġlave ve Revizyon Ġmar Planına esas Kurum görüĢümüzün talep edildiği ÇeĢme 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 06.11.2017 tarih ve 4252/11788 sayılı 

yazısına istinaden yapılan tespitler doğrultusunda sınırları belirlenen alana yönelik 2863 sayılı 

Kanunun 7. Maddesi gereği Kurum görüĢlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek Müdürlüğümüzün 

29.12.2017 tarih ve 4699 sayılı yazısı ile Kurum çalıĢmalarıyla görüĢlerin talep edilmesi üzerine 

iletilen Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 31.01.2018 tarih ve 71160347-

252.01.01-E.3088 sayılı yazısı ve ekleri, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 

07.02.2018 tarih ve 86141515-611/E.51804 sayılı yazısı ve ekleri, Bakanlığımız Yatırım ve 

ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 21.02.2018 tarih ve 35698499-308.02[SĠT-35]-E.159495 sayılı 

yazısı ve ekleri, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge 

Müdürlüğünün 23.02.2018 tarih ve 51091705-611.99-141195 sayılı yazısı ve ekleri, Orman Genel 

Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Menderes Orman ĠĢleme Müdürlüğü Kadastro ve 

Mülkiyet ġefliğinin 20.02.2018 tarih ve 43814841-754[33/GENEL-SĠT]E.358955 sayılı yazısı ve 

ekleri, ÇeĢme Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 02.03.2018 tarih ve 1874-

2735 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüt ve Projeler Dairesi 

BaĢkanlığının 07.03.2018 tarih ve 63305748-310.99-E.60275 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir Valiliği 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 06.03.2018 tarih ve 71160347-252.99-E.6718 sayılı yazısı 

ve ekleri, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ġube Müdürlüğünün 

18.04.2018 tarih ve 94596769-169.14-E.339076 sayılı yazısı ve ekleri ile Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 10.05.2018 tarih ve 242411 kayıt numaralı raporu okundu, iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir Ġli, ÇeĢme Ġlçesi, Alaçatı Mahallesi, Premerya Mevkii‘nde, nitelikli doğal koruma 

alanında yer alan ve koordinatlı haritası karar ekinde yer alan alanın 3.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescillenmesine, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, alana iliĢkin hazırlanacak koruma amaçlı imar planlarının, çakıĢan alanlara iliĢkin 

protokol gereği Kurum görüĢümüz alınmak üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2018 - 229 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2018 - 3430 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Çanakçı mahallesi Bahçe mezrası sınırları içerisinde bulunan 

Çanakçı YerleĢiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin, Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 17.05.2018 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Çanakçı mahallesi Bahçe mezrası sınırları içerisinde bulunan 

Çanakçı YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 

ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, 

üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Çanakçı YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz, yalnızca sınırlı mevsimlik mevcut tarımsal faaliyetler 

ve seracılık devam edebilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2018 - 229 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.05.2018 - 3436 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Günece Mahallesi, Ġshak mevkiinde bulunan alanın 2863 sayılı 

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelenerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına iliĢkin Kültür 

Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 03.05.2018/E.381664 yazısı ve eki baĢvuruya 

istinaden tespiti yapılan Ġshak Nekropol Alanı ve TaĢ Ocağı‘nın 2863 sayılı Yasa kapsamında 

tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.05.2018 tarihli raporu, 

fotoğraflar, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Günece Mahallesi, Ġshak mevkiinde bulunan Ġshak Nekropol 

Alanı ve TaĢ Ocağı‘nın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 

ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Ġshak Nekropol Alanı ve TaĢ Ocağı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3.Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlere devam edilebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3106 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Yedigöze Köyü sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan höyüğün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 16.02.2018 gün ve 146544 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2018/238710 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Yedigöze Köyü sınırları içerisinde bulunan Yedigöze 

Höyüğü‘nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, 

sit sınırlarının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3103 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, TaĢkesen Köyü sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan höyüğün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 16.02.2018 gün ve 242454 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2018/242464 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, TaĢkesen Köyü sınırları içerisinde bulunan TaĢkesen I 

Höyüğü‘nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, 

sit sınırlarının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3105 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan höyüğün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 16.02.2018 gün ve 146544 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2018/239969 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, Söğütlü Köyü sınırları içerisinde bulunan Söğütlü Tandırkaya 

Höyüğü‘nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, 

sit sınırlarının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3119 ERZURUM 

Tunceli Ġli, Pertek Ġlçesi, Bulgurtepe Köyü sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan Kurmizak Kalesi‘nin tescillenmesi hususundaki Elazığ Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü‘nün 02.03.2018 gün ve 191052 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2018/239958 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Tunceli Ġli, Pertek Ġlçesi, Bulgurtepe Köyü sınırları içerisinde bulunan Kurmizak 

Kalesinin kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit 

sınırlarının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2018 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2018 - 3022 ERZURUM 

Artvin Ġli, Arhavi Ġlçesi, ġenköy Köyü, 129 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan, herhangi bir 

sit alanı içerisinde yer almayan, özel mülkiyete ait olan konutun taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesi istemine iliĢkin ilgililerinin 13.11.2017 tarihli dilekçeleri, Müdürlüğümüzün 

2018/30786 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

 Artvin Ġli, Arhavi Ġlçesi, ġenköy Köyü, 129 ada, 12 parselde yer alan taĢınmazın 2863 

sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, koruma grubunun ―II‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 

 5079/1-1 

————— 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 15.05.2018 - 180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.05.2018 - 3104 ERZURUM 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, TaĢkesen Köyü sınırları içerisinde bulunan ve herhangi bir sit 

içinde bulunmayan höyüğün tescillenmesi hususundaki Bayburt Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 16.02.2018 gün ve 242454 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin 

değerlendirilmesine yönelik 2018/242454 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Bayburt Ġli, Merkez Ġlçesi, TaĢkesen Köyü sınırları içerisinde bulunan TaĢkesen II 

Höyüğü‘nün kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tesciline, 

sit sınırlarının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR
2018/11681 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Alanlarında
İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2018/11710 Türkiye-Bosna Hersek Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem
Toplantı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemine İlişkin Motorlu

Araçların Tip Onayına Yönelik İdari Hükümlerin Hazırlanması ve Bu Sistem
Kullanıcıları İçin Gizlilik ve Veri Korumasına İlişkin Yönetmelik (2017/78/AB)

–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sistemi Bakımından Motorlu
Araçların, 112 Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Ayrı Teknik Ünitelerinin ve
Aksamlarının Tip Onayına Yönelik Teknik Şartlarına ve Deney İşlemlerine
İlişkin Yönetmelik (2017/79/AB)

–– 112 Acil Çağrı Servisi Tabanlı Araç İçi Acil Çağrı Sisteminin Yerleştirilmesi ile
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2015/758/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

–– Çek Takas Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği
–– Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/06/2018 Tarihli ve 7888 Sayılı Kararı

DÜZELTME: Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile İlgili

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


