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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demir-
yolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Psikoteknik değerlendirme
raporlarına ilişkin itiraz” başlıklı kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz
Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan emniyet kritik görevlerde çalışan personel, ra-
porun sonucuna itiraz etmesi halinde çalıştığı demiryolu altyapı veya tren işletmecisi tarafından
psikoteknik değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psiko-
teknik değerlendirmeye gönderilir. Değerlendirme sonucunun yetersiz olması halinde, emniyet
kritik görevlerde çalışan personele altı ay süre tanınır. Altı aydan sonra psikoteknik değerlen-
dirmenin yetersiz olması durumunda ikinci bir kez altı ay süre verilir. İkinci altı ay sonunda da
psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan emniyet kritik görev personeline bir daha aynı
emniyet kritik görevi verilmez. Bahsi geçen süreler içinde psikoteknik değerlendirme sonuçları
yetersiz olarak değerlendirilenler aynı emniyet kritik görevlerde çalıştırılamaz.”

MADDE 2 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken
hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tren Ma-
kinist Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan “Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz”
başlıklı kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz
Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan tren makinisti, raporun sonucuna itiraz etmesi
halinde çalıştığı demiryolu altyapı veya tren işletmecisi tarafından psikoteknik değerlendirme
tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psikoteknik değerlendirmeye gön-
derilir. Değerlendirme sonucunun yetersiz olması halinde, makiniste altı ay süre tanınır. Altı
aydan sonra psikoteknik değerlendirmenin yetersiz olması durumunda ikinci bir kez altı ay
süre verilir. İkinci altı ay sonunda da psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan makiniste,
bir daha makinistlik görevi verilmez. Bahsi geçen süreler içerisinde psikoteknik değerlendirme
sonuçları yetersiz olarak değerlendirilenler makinist olarak çalıştırılamaz.”

MADDE 2 – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken
hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

—— • ——
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

MADEN VE PETROL UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maden ve Petrol Uzman Yardımcılarının

mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, Maden ve Petrol Uzmanlığına atanmalarına ilişkin usul ve
esaslar ile Maden ve Petrol Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile  4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 782 nci
ve 796 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Genel Müdürlük merkez teşkilatındaki hizmet birimlerini,
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b) Birim Amiri: Genel Müdürlük hizmet birimlerinin en üst yöneticisini,
c) Genel Müdür: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,
d) Genel Müdür Yardımcısı: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısını,
e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) Komisyon: Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı komisyonunu,
g) Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu: Maden ve Petrol Uzman Yardımcıla-

rının tezlerini değerlendiren ve yeterlik sınavını yapan komisyonu, 
ğ) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulunu,
h) Tez: Maden ve Petrol Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,
ı) Uzman: Maden ve Petrol Uzmanını,
i) Uzman Yardımcısı: Maden ve Petrol Uzman Yardımcısını,
j) Yarışma Sınavı: Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığına giriş için yapılacak yazılı

ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,
k) Yeterlik Sınavı: Maden ve Petrol Uzmanlığı için yapılacak sınavı,
l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş

Yarışma sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Yarışma

sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı
ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

(2) Yarışma sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi
katından fazla olamaz. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama
sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Yarışma sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde atama yapılacak kadro
sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak
üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağ-
rılır.

Yarışma sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Yarışma sınavının başvuru şartları, tarihleri ve yeri, başvuruda istenen

belgeler, atama yapılacak kadro sayısı, öğrenim dalları ve kontenjanları, öğrenim dalları itiba-
rıyla aranacak KPSS puan türleri, taban puanları ve sınava çağrılacak aday sayısı ile sınava
ilişkin diğer hususlar Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adresi
ile Devlet Personel Başkanlığı ve Genel Müdürlük internet adreslerinde ilan edilmek suretiyle
duyurulur.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Yarışma sınavına başvurmak isteyenlerde son başvuru tarihi itibarıyla

aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık eğitim veren

hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, fen,
fen-edebiyat fakülteleri ile diğer fakültelerin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim ku-
rumlarının birinden mezun olmak.
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c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak.

ç) Geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türlerinden giriş sınavı duyurusunda belirtilen
taban puanı almış olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Genel Müdürlük internet adresinden temin edilecek başvuru formu.
b) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesinin ya da yurt dışında eğitim

görenler için diploma denklik belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
ç) Adayın özgeçmişi.
d) İki adet vesikalık fotoğraf.
e) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Başkanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler.
(2) Adaylardan istenen belgelerin Başkanlığa giriş sınavı duyurusunda belirtilen tarih

ve saatte, elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektro-
nik ortamda teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 8 – (1) Personel Dairesi Başkanlığı, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder ve giriş sınavına katılabileceklerin
isimlerini Genel Müdürlük internet adresinde ilan eder.

(2) Yazılı sınav yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav
giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav
giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

(3) Giriş sınavına katılmaya hak kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyuru-
sunda bulunulur.

Yarışma sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Yarışma sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve

itirazların incelenerek karara bağlanması Komisyonca yapılır.
(2) Komisyon, Genel Müdür onayı ile genel müdür yardımcısı ve daire başkanları ara-

sından belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl üye-
lerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre
Komisyona katılırlar. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Genel Müdürlükçe lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Genel Müdürlükten
veya diğer kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler komisyon üyesi olarak görevlendiri-
lebilir. Ancak bu şekilde Komisyonda görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(4) Komisyon üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev
alamazlar.

Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav klasik veya test usulünde Genel Müdürlük tarafından

yapılabileceği gibi Milli Eğitim Bakanlığına, ÖSYM Başkanlığına, üniversitelere veya bu ko-
nuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınav sorularının %60’ı adayların mezuniyet durumlarına göre belirlenen konular-
dan, %20’si genel kültür ve genel yetenek konularından ve %20’si ise Genel Müdürlük görev
alanı ile ilgili ilanda belirtilen konulardan hazırlanır.
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(3) Sınavın Genel Müdürlük dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verildiği tak-
dirde, sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılacak yazılı sınav, Komisyon tarafından bu iş için
görevlendirilen personel ile Komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(5) Sınavın Genel Müdürlük tarafından yapılması halinde sınav soruları, Komisyonun
belirleyeceği üniversitelerin öğretim üyeleri veya kamu personeli tarafından sınav duyurusunda
belirtilen alanlara uygun olarak ayrı ayrı hazırlanıp söz konusu komisyona sunulur. Sınav so-
ruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından im-
zalanır.

(6) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp
muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(7) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde
gizliliğe riayet edilir.

(8) Sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları kulla-
nılır.

(9) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-
ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine ko-
nularak kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına teslim edilir.

(10) Tutanaklar; salon başkanı, gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da im-
zalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek

puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tutanağa bağlanır ve imzalanır. Yazılı sınavda ba-
şarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sa-
yısının dört katını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Genel Müdürlük internet
adresinden ilan edilir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sı-
navı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. 

(3) İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz ede-
bilir. Yapılan itirazlar Komisyonca onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Yalnızca sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi halinde sözlü sınava

çağrılacak aday sayısı yarışma sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının
dört katından fazla olamaz.

(2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Aday-

lar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için
onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında
herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon başkan
ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş
olması şarttır.
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Yarışma sınavının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Komisyon, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, başarı puanını

yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit eder ve nihai başarı sıra-
lamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde mezuniyet alanlarına göre ayrı ayrı yapar. Bu
şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan
adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen
kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Alınacak uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geç-
memek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması halinde, adayların KPSS puanı ile sözlü sınav puan-
larının aritmetik ortalaması yarışma sınavı nihai notunu teşkil eder. 

(3) Komisyon, öğrenim dalları itibarıyla yarışma sınavı nihai başarı listesini ve uzman
yardımcısı olarak atanabilecek adayların listesini Genel Müdür onayına sunar. Listelerin Genel
Müdür tarafından onaylanmasını müteakip sonuçlar, Genel Müdürlük internet adresinde du-
yurulur. 

(4) Yarışma sınavında öğrenim dalları itibarı ile alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar
adayın başarılı olamaması halinde, Genel Müdürlük, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim
dalları arasında sayı olarak değişiklik yapabilir.

Ataması yapılacaklardan istenilen belgeler
MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı be-

yanını,
b) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde Genel

Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, 8 inci maddenin üçün-

cü fıkrasına göre işlem yapılır. 
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 15 – (1) Yarışma sınavında başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylardan,

süresi içerisinde belgelerini teslim edenlerin, uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat et-

meyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
(3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması ya-

pılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, sınav sonucunun ilanından iti-
baren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar bu kadrolara yedek lis-
tedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere başarı puanı sıralamasına
göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep
hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi, Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Uzman yardımcılığı süresi ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. 
(2) Uzman yardımcıları için Personel Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri

de alınmak suretiyle, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca
özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Genel Müdür tarafından onaylanır.
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(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Genel Müdürlüğün görev alanında uzmanlaşabilmeleri için

gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kül-
türün kazandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Yurt içi veya yurt dışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri program-

lara katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile

uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.
Tez konusunun belirlenmesi ve tezin hazırlanması
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konu-

larda uzmanlık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri

hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Genel Müdürlükte iki yıllık fiili hizmet süresini
izleyen bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu, bağlı oldukları birim
amirinin görüşünü de alarak Personel Dairesi Başkanlığına bildirir. Tez konuları, Genel Mü-
dürün ya da görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının onayına sunulur. Yedi gün içinde
verilecek onay ile tez konusu kesinleşmiş olur.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde
onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu
aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı
tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.
(5) Belirlenen tez konusu uzman yardımcısının talebi ve tez onay makamının onayı ile

bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
Tez danışmanı ve uzmanlık tezinin hazırlanması
MADDE 18 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara

uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi, daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda ha-
zırlanmamış ve kullanılmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde, tez başarısız sa-
yılır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun kesinleşmesini izleyen iki ay içinde uzman yardımcısı
tarafından Genel Müdürlük teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu
görevlileri veya üniversite öğretim üyeleri arasından belirlenir ve Personel Dairesi Başkanlığına
bildirilir.

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Müdürlükçe gere-
ken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

(4) Tezde yer alan görüş, değerlendirme ve önerilerin içeriği ile özgünlüğü tezi hazır-
layan uzman yardımcısına aittir. Tezler, Genel Müdürlüğün kurumsal görüşünü yansıtmaz.
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Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 19 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanarak Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilir.
(2) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.
(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-

cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave
süre içinde de tezlerini sunmayanlar hakkında 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu 
MADDE 20 – (1) Uzmanlık tezlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, yeterlik sına-

vının yapılması ile sonuçlarının açıklanması ve itirazların incelenerek karara bağlanması Tez
Değerlendirme ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(2) Kurul, 9 uncu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan usule göre belirlenir,
toplanır ve karar alır. 

Tezin değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezleri, Personel Dairesi Başkanlığınca, değerlendirilmek

üzere Kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri bir ay içerisinde inceler.
(2) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Genel Müdür onayı ile tespit edilen tarihte,

uzman yardımcısı Kurul huzurunda tezini sözlü olarak savunur.
(3) Kurul sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi yüz puan üzerinden değerlendirir.

Tezin başarılı kabul edilebilmesi için başkan ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde kurul tarafından her bir üyenin vermiş olduğu
puanları ve tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlanır.

(5) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, değerlendirme raporunda yer verilen
hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için Kurul
kararıyla altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. İkinci defa da tezi başarısız bulunanlar hak-
kında 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

(6) Tezi kabul edilmekle birlikte tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi
durumunda, uzman yardımcısına iki ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı ve değerlendirme
MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan

hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına gir-
meye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından Genel Müdürlükçe
belirlenecek bir tarihte Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce
ilan edilen konulardan klasik ve/veya test usulüne göre yapılır.  Sınavda yüz tam puan üzerinden
en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. 

(3) Yeterlik sınav soruları, Kurul tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması
ve cevaplarının değerlendirilmesi için gerektiğinde öğretim üyelerinden veya konusunda uzman
kamu personelinden yararlanılabilir.

(4) Yeterlik sınavı sonucunda başarılı olanlar, en yüksek puandan başlanmak suretiyle
başarı puanına göre sıralanarak bu hususta hazırlanan isim listesi Personel Dairesi Başkanlığına
gönderilir.
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(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi yeterli bulunduğu halde sınavda başarılı
olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını
kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. 

Uzmanlığa atanma
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içerisinde alınmış bulunan YDS'den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliliği bakımından
ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka
bir belgenin ibraz edilmesi,

şartları aranır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 24 – (1) Uzman yardımcılarından; verilen ilave süre içerisinde tezlerini sun-

mayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında
da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içerisinde yabancı dil ye-
terliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Müdür-
lükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görevleri, Sorumlulukları ve Eğitimleri

Uzmanların görev ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Uzmanların görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmet-

leri yapmak.
b) Genel Müdürlük görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak,

proje üretmek ve geliştirmek.
c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mev-

zuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yön-
lerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmek.

ç) Yurt içinde, yurt dışında, uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak top-
lantılar ile çalışmaları takip etmek ve görevlendirilmeleri halinde, kurum içi ve kurumlar arası
toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Çalıştıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliş-
tirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, gerektiğinde bun-
ların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu çalıştığı birime sunmak.

e) Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.
f) Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmak.
Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak.
b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile

araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmek ve gerektiğinde tek başına araştırma ve in-
celeme yapmak.

c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmek.
ç) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme prog-

ramlarına katılmak.
d) Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek.
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Uzman ve uzman yardımcılarının eğitimi
MADDE 27 – (1) Genel müdürlük, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı

zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları
düzenleyebilir.

(2) Eğitimler Genel Müdürlük personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması
halinde öğretim üyeleri ile diğer kamu idarelerinin personelinden de faydalanılabilir. 

(3) Uzmanlar ve uzman yardımcıları Genel Müdürlükçe uygun görülen kurum dışı kurs
ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden faydalandırılabilirler.

(4) Bakanlık, uzmanların ve uzman yardımcılarının lisansüstü eğitim almalarını teşvik
eder ve kolaylık sağlar.

Yurt dışında eğitim
MADDE 28 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli

ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştır-
ma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt
dışına gönderilebilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

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

Uzmanlığa yeniden atanma
MADDE 30 – (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Mü-

dürlükteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Genel Müdürlükçe uygun gö-
rülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına
atanabilirler.

Mevcut uzman yardımcıları
GEÇİCİ MADDE 1– (1) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 34

üncü maddesi ile Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı kadrolarına atananların; tezlerinin de-
ğerlendirilmesi, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları bu Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.

Özel sınavla uzmanlığa atanma
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 34 üncü maddesinin

ikinci fıkrası kapsamında yapılacak özel yarışma sınavının başvuru şartları, tarihleri ve yeri,
başvuruda istenen belgeler, atama yapılacak kadro sayısı, öğrenim dalları ve kontenjanları ile
sınava ilişkin diğer usul ve esaslar bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fık-
ralarına göre oluşturulacak sınav komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Özel yarışma sınavında başarılı olanların hazırlayacakları tezler, bu Yönetmeliğin
ilgili maddeleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü

yürütür.
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Nükleer Düzenleme Kurumundan:
NÜKLEER DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ VE NÜKLEER DÜZENLEME 

KURUMU PERSONELİNİN UYACAKLARI MESLEKİ VE ETİK 
İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanı ve üye-

leri ile Nükleer Düzenleme Kurumu personelinin görevlerini yerine getirirken uyacakları mes-
leki ve etik ilkeleri belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2/7/2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme

Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin on üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Nükleer Düzenleme Kurumu ve Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanını,
b) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,
c) Kuruluşlar: Kurumun gözetim ve denetimine tabi olan kuruluşlar ile bunların

%10'undan daha fazla pay sahibi olduğu iştiraklerini,
ç) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki ve Etik İlkeler

Mesleki ve etik ilkeler
MADDE 4 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevlerini yerine geti-

rirken mesleki yetkinlik, yeterlilik, özen ve titizlik, dürüstlük, tarafsızlık, nesnellik ve eşitlik
ilkelerine uygun hareket eder ve çıkar çatışmalarından uzak durur. Kurum personeli, Kurum
amaçlarına uygun bir şekilde görevlerini yerine getirebilmek için mesleki bilgi, beceri ve bi-
reysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder.

(2) Kurum personeli, işe başlarken meslekî ve etik ilkelere uygun davranışta bulunmayı
taahhüt eder ve altı ay içinde durumunu ilkelere uygun hale getirir. Mali konularda elden çı-
karmanın Kurum personeline zarar vermesi halinde Başkanın uygun görüşü üzerine bu süre
en fazla üç ay uzatılabilir.

Çıkar çatışmalarından uzak durma
MADDE 5 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sırasında ve

görevleri ile ilişkili olarak kendi ve ikinci derece kan ve kayın hısımlarının, evlatlıklarının ve
aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşlerinin çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü
durumdan kaçınır; çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar.

(2) Kurum personeli, görevlerini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek
potansiyel veya mevcut çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir.

(3) Kurum personeli görevden ayrıldıktan sonra, 702 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name kapsamında Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda üç yıl boyunca gö-
rev alamaz.

Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri sırasında öğ-

rendikleri sırlar ile ilgililere ve üçüncü kişilere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri kanunen
açıkça yetkili kılınan merciler dışında hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamaz; kendi-
lerinin veya başkalarının yararına veya üçüncü kişilerin zararına kullanamaz. Bu yükümlülük
Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personelinin Kurumdan ayrılmaları halinde de devam eder. 
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(2) Başkan tarafından yetkilendirilmeksizin, Kurul üyeleri ve Kurum personeli çalış-
maları ve görevleri ile ilgili olarak basın ve yayın organlarına beyan ve açıklamalarda buluna-
maz. 

Kuruluşların hizmetlerinden yararlanmaya ilişkin esaslar
MADDE 7 – (1) Başkan ve Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevin gerektirdiği

mutat mekân ve demirbaşlar, ulaşım imkânları dışında, Kuruluşların olanaklarından ücretsiz
olarak yararlanamaz.

(2) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayetleri altındaki
çocukları, Kuruluşlardan, kamuya ilan edilenden daha avantajlı koşullarda mal ve hizmet alı-
mında bulunamaz, başkaları adına daha avantajlı mal ve hizmet alımına aracılık edemez.

(3) Başkan, Kurul üyeleri ve Kurum personeli ile bunların eş ve velayeti altındaki ço-
cukları, Kurumun düzenleyici kontrolü altında olan kuruluşlarda doğrudan ya da dolaylı olarak
ortaklık payı edinemez. Miras, pay bölünmesi, birleşme gibi irade dışı değişimler sebebi ile
bu fıkra kapsamında ortaklık payı elde edilmesi halinde bu durumun yedi gün içerisinde Ku-
ruma bildirilmesi zorunludur. 

Kurum personelinin Kurum dışı çalışmalarına ilişkin esaslar
MADDE 8 – (1) Kurum personeli;
a) Ticaretle uğraşamaz.
b) Serbest meslek faaliyetinde bulunamaz.
c) Kuruluşlara ait periyodik yayınlarda makale, bilimsel amaçlı yazı gibi eserlerin ya-

yımlanması halleri hariç olmak üzere, fikri hak oluşturan eserlerini Kuruluşlarda bastıramaz
ve bu Kuruluşlara satışına aracılık edemez.

ç) Kuruluşlar veya bunların çalışanları tarafından her ne amaçla olursa olsun kurulmuş
veya kurulacak kooperatiflere üye olamaz.

(2) Aşağıdaki faaliyet, iş, eylem, çalışma ve görevler birinci fıkrada sayılan yasaklar
dışındadır:

a) Asli görevlerini aksatmayacak şekilde ve Başkanın uygun görüşü çerçevesinde bi-
limsel amaçlı yapılan yayın, ders ve konferans ücretleri ile alınan telif hakları,

b) Asli görevlerini aksatmayan bilimsel veya akademik amaçlı hakemlikler ile mahke-
melerce ve/veya ilgili savcılıklarca verilen bilirkişilik görevleri,

c) Üyesi olunan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, site ve apartman, okul aile
birliği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıkla-
rının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri,

ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, üyelerinin
mesleki, sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışma ve gelişimini sağlamak amacıyla kurulan va-
kıf ve derneklerin yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri görevleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak

13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Meslekî ve etik ilkelerin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri gidermeye Kurul
yetkilidir.

Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Kurum personeli, meslekî ve etik ilkelerle ilgili olarak Kuruma ve-

rilmesi gereken bütün belgelerde, gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI 

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel

okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda iş-

letmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına

ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum-

ların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde

satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımının uygulanma-

sına ilişkin hususları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde

faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1)  Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, 5/2/2013 tarihli ve

28550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yö-

netmeliğine ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk

Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genelge: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Kantinlerinde Satılacak

Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu

Genelgeyi,

b) Okul Gıdası Logosu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim

Bakanlığı arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar

ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünde tanımlanan,

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren;

kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı

gıdaların etiketi üzerinde bulunacak Ek-1’de yer alan logoyu,

c) Protokol: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı

arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gı-

dalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünü,

ifade eder.

Okul Gıdası Logosu kullanımına dair genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Ba-

kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği yapar.
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(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır

ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılır. Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Orman Ba-

kanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Genelgenin ekinde

yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen

hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılır.

(3) Genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer alan

eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanıl-

maz.

(4) Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri Okul Kantinlerine Dair Özel

Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

(5) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır

ambalajlı gıdalar; Genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun olur.

(6) Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri

bedelsiz ürünlerde Okul Gıdası Logosu yer alır.

(7) Bu Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değer-

lendirilmez.

Okul Gıdası Logosunun özellikleri 

MADDE 6 – (1) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünye-

sinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunu-

lacak olan hazır ambalajlı gıdalar üzerinde Ek-1’de yer alan logo bulunur.

(2) Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı;

a) En geniş yüzeyi 80 cm² den büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 cm,

b) En geniş yüzeyi 25 cm² ile 80 cm² arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 cm, 

c) En geniş yüzeyi 25 cm²’den küçük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 cm,

olarak uygulanır.

(3) Okul Gıdası Logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan ze-

min ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılır.

Okul Gıdası Logosu kullanımına dair uygulama esasları

MADDE 7 – (1) Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler Tarım ve

Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınır.

Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Bilim Ku-

rulunda görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığına iletilir. Komisyon izleme ve değerlendirme yap-

mak üzere yılda en az bir kez toplanır.

(2) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet

gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan gı-

dalar ve bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğ-

rultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası kriterleri Tarım ve Orman Ba-

kanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığına bildirilir.
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(4) Okul gıdası kriterleri, Millî Eğitim Bakanlığı vasıtası ile Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bün-
yesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilir.

(5) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde
faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları husu-
sunda gerekli denetimleri yapar. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler
hakkında Millî Eğitim Bakanlığı, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alır.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde;
Okul Gıdası Logosu bulunmayan veya logo bulunduğu halde ilgili Genelgedeki koşullara uy-
gun olmayan gıda satışı yapan işletmelerin tespit edilmesi halinde Genelge kapsamında gerekli
tedbirlerin alınması için aylık olarak Millî Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilir. Tarım
ve Orman Bakanlığınca Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi
halinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yö-
nelik gerekli tedbirler alınır.

İlgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
MADDE 8 – (1) Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda

ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile işbirliği yapabilir.  Bu kapsamda TGDF;
gıda işletmelerinin logo kullanımına uyum sağlamalarına ilişkin süreçte gıda işletmelerinin
bilgilendirmesini sağlayabilir.

(2) Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında, sektör ve kamuoyunun
bilgilendirilmesi ve gerekli görülen durumlarda diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği
yapabilir. 

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 16/9/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve

Millî Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Ek-1
OKUL GIDASI LOGOSU
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-08
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-09
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-10
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-11
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-12
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-13
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-14
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-15
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-16
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-17
Konu : Taşınmaz Satışı
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-18
Konu : Taşınmaz Satışı

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 18/06/2019
Karar No : 2019/ÖİB-K-19
Konu : Taşınmaz Satışı
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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DANIŞTAY KARARI
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UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 
Adresi : Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü  
  Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 
  34408 - Kağıthane/İSTANBUL 
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 312 50 00 - 0 212 312 50 70 
Elektronik Posta Adresi : bol01@kgm.gov.tr 
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 

sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma 
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza 
ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde 
görülebilir. 

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın 
hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut 
durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) 
imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş 
sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı 
bulunmayacaktır.” 

 

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı 
İhale Gün ve 

Saati 
Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Hereke 
(Kalburcu) Mahallesi, sınırlarında bulunan 
mülkiyeti İdaremize ait 10.307,00 m² 
Yüzölçümlü 1303 Ada, 1 parsel sayılı 
taşınmazın satışı 

13.914.450,00 TRY 417.433,50 TRY 
03.07.2019 
Çarşamba 

Saat; 14:00 

 
1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif 

verecekleri ihale için; 
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden) 
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden), 
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil 
gazetesi, 

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat 

mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen 
şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi 
belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 
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h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 
tarafından imzalanmak zorundadır.) 

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun 
ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 
sözleşmesi verilir.) 

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı) 
k- Teklif Mektubu  
2. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 
tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka 
teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ 
ZARF) . Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe 
ait olduğu yazılır mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü 
Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale 
Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir 
nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), 
resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir. 

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
İlan olunur. 5415/1-1 

—— • —— 
KOMPLE DUVAR İMALATI İŞÇİLİĞİ (KAPILAR DAHİL) YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/285096  
1- İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR 
 b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72 
  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 139 Adet 

Komple Duvar İmalatı İşçiliği (kapılar dahil) teknik 
şartnameler ve resimlere göre yaptırılacaktır. 

2- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati  : 02.07.2019 - Saat 14.00 
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4- Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
02.07.2019 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5- İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5414/1-1 
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MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1. İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.111 

45500 Soma/MANİSA 

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

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

2. İhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 
 

İhalenin – Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1 
1 Adet Su Tulumbası Pompası ve 

960 Metre Polietilen Boru Alımı 
285194 2019-0825 09.07.2019-14.00 45 Gün 

2 1 Adet Klor Tayin Cihazı Alımı 285215 2019-0826 09.07.2019-15.00 60 Gün 
 
c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3. İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4. İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 200,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6. İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7. Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8. İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla tabi değildir. 

9.Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10. Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 5388/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2019/2020 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve 

Pancar analiz Laboratuarında Çalıştırılması İle İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi 
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 
Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2019/285577 
1-İdarenin 
a) Adresi : Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR  
b) Telefon No : 0 266 865 19 40 (4 Hat) 
c) Faks No : 0 266 865 26 04-05 
2- İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya 

döneminde Pancar Analiz Laboratuarında 27 (yirmiyedi) 
personel; 07:00 – 15:00,15:00- 23:00, 23:00-07:00 saatleri 
arasında üç vardiya halinde, her vardiyada 9 kişi olarak, 
Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 18 (onsekiz) 
personel; 07:00 – 15:00,15:00- 23:00, 23:00-07:00 saatleri 
arasında üç vardiya halinde, her vardiyada 6 kişi olarak, 
tahmini 105 gün (±%20 toleranslı) süresince  toplamında 
45 kişi ile yapılacaktır. 

b) Yapılacağı Yer : Susurluk  Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : Susurluk Şeker Fabrikası 2019/2020 kampanya dönemidir.  
3- İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 08.07.2019 Pazartesi Saat 14.30 
4- İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. 

Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 
karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

7- Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
 5417/1-1 
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KİREÇOCAĞI SÖKÜM-ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız “KİREÇOCAĞI SÖKÜM-ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2019/280178 
1- İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Fabrikamız 75 m3 hacmindeki Kireç Ocağının mevcut iç 

cidar tuğlalarının (Krom- Magnezit tuğla) söküm, boşaltım 
ve yeniden örümü işleri 

  - 90 m3 hacmindeki Kireç Ocağında aşınmış iç bölgelerin 
tamiratı işleri 

  - 75 m3 ve 90 m3 hacmindeki iki kireç ocağının Lavor ve 
kül tutucu hatları, üst platformları, gezenek ve korkuluklarının 
tadilatı ve tamiratı işleri  

b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Kireç Ocakları refrakter sökme, temizleme, örme, tamir ve 

tadilat işçiliği yer teslimini müteakip tamamı 60 takvim 
gününde tamamlanacaktır. 

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası - Ofis binası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 01.07.2019 Saat 14.00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV 
Dahil) 170,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 
eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır 

8- İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5418/1-1 
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2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA 
HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale kayıt No : 2019/274644 
1- İdarenin 
a) Adresi : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
  Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir 
b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili:   0222-230 27 38 
2- İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2019/2020 Kampanya Döneminde; 53 (Elliüç)  
  Personel ile 130 (Yüzotuz) gün süreli Kristal Şeker 

Ambalajlama Hizmeti 
b) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası  
b) Tarihi ve saati : 02.07.2019 Salı günü Saat 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri. 

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi. 
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler: 
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 
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Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.  

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:  İhale konusu iş veya Kamu veya 

Özel Sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı işler ayra ayrı benzer iş olarak 

kabul edilecektir.. 

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8- İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9- Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15- Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 5327/1-1 
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1 ADET ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi’nin ihtiyacı "1 adet Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Sistemi” Ofisimiz tip 

ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3) Teklifler, 01.07.2019 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5) İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

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

mektuplarına belirtilecektir. 

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale 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. 5341/1-1 



20 Haziran 2019 – Sayı : 30807 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 

MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ VE KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE İLANI 
Amasya İli Amasya İl Özel İdaresinden: 
İdarenin; 
Adı : Amasya İl Özel İdaresi 
Adresi : İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 101 05100 Merkez/AMASYA 
Tel : (358) 2100050 - 51 (dâhili: 1408-1409-1421) 
Faks : (358)2100054 
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan İdaremiz Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü ile irtibat kurmak sureti ile temin edebilirler. 
İhale Konusu İşin Yeri ve Adı: 
Mülkiyeti İdaremize ait Şehirüstü Mahallesi Çakallar Mevkii 247 ada’da kayıtlı 2.397,83 

m2 yüzölçümüne sahip 14 nolu parsel üzerinde bulunan mevcut binanın iş bu şartnamenin ekinde 
yer alan yapım işi teknik şartnameye uygun olarak yıktırılması ve en fazla 2 (iki) katlı Zemin+1 
kat, yapı teraslar dâhil toplamda yaklaşık 2.397,83 m2 yapı alanına sahip restoran ile toplam 
3.059,60 m2 yüz ölçümüne sahip 14 ve 15 nolu parseller üzerinde peyzaj düzenlemesi 
yaptırılması ve tesisin işletmeye açılmasından sonra İdareye aylık arazi kullanma bedeli (kira) 
verilmesi ve işletmenin her yıl ilgili Vergi Dairesine beyan edilen gelir matrahının (ciro) %0,5 
(Binde beş) ini İdareye pay verip 25 yıl işletilerek sonunda idareye devredilmesi işi. 

İhaleye İlişkin Bilgiler İle İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati 
a) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi (Kapalı Teklif Usulü) 
b) Tekliflerin sunulacağı adres: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 

05100 Merkez/AMASYA 
c) İhalenin yapılacağı adres: İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No:101 05100 

Merkez/AMASYA 
ç) Son teklif verme tarihi:01.07.2019 
d) Son teklif verme saati: 14.00 
e) İhale Komisyonunun toplanma yeri: Amasya İl Özel İdaresi Encümen Salonu 
f) İhale Dayanağı: 08.05.2019 tarih ve 58 sayılı İl Genel Meclisi Kararı  
g) İhale aylık arazi kullanma (kira) muhammen bedeli: 9.000,00 TL dir. (Teklifler kira 

muhammen bedeli üzerinden arttırılarak verilecektir.) 
- Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarda belirtilen adrese 

verilecek olup, posta yoluyla müracaatlar kabul edilecektir. İhale (son teklif verme) tarih ve 
saatine kadar idaremize ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

- Verilen teklifler zeyilname düzenlemesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
- İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. 
- İhale tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır. 
- Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarları 

esas alınır. 
- Restoranın yapılmasının yaklaşık yatırım maliyeti (KDV hariç) 3.245.400,30TL’sıdır. 
- İşin geçici teminatı toplam 25 yıllık arazi kullanım (kira) bedelinin %3’ü olan 81.000,00 

TL’sıdır. 
- İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına 

göre her iki ortak tarafından veya ortaklardan biri tarafından karşılanabilir. 
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 
- İhale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi resmi internet sitesi ile Amasya İl Özel İdaresi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.  
a) İhlale dokümanı Amasya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın 

alınabilir. 
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b) İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) :1.000,00 TL’sıdır. 
- İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, eksiklik 
gördüğü hususları İdareye yazılı olarak bildirir. İhale dokümanını satın aldıktan sonra üzerinden 3 
tam gün geçtikten sonra İdareye konuyla ilgili herhangi bir itiraz gelmezse, istekli ihale 
dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olduğunu kabul etmiş 
sayılır. 

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir ticari sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 

c) İl Genel Meclisi tarafından belirlenen 25 yıllık kullanım süresince aylık arazi kullanma 
bedelini (kira) rakam ve yazı ile TL cinsinden belirtildiği teklif mektubu, 

d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Halk Bankası: TR 76 
000 12 0093 0000005 000014 iban numarasına yatırıldığına dair dekont, 

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Belirtilen restoranı kurarak işletmesini yapacağını taahhüt eden gerçek ve tüzel kişiler 
yaklaşık yatırım maliyetinin 2 katından az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren 
ihaleyi yapan İdare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans 
mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. 

h) İstekli tarafından resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış Turistik Tesis İşletmeciliği 
yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

ı) İlgili vergi dairesinden Vergi Borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış 
belge. 

i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK Prim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi 
itibariyle alınmış belge. 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 
k) İhale Dokümanı satın alındığına dair belge. 
l) İstekli tarafından her yıl Vergi Dairesine beyan edilen gelir matrahının (ciro) %0,5 

(Binde beş) ini İdareye vereceğine dair taahhütname. 
İSTEKLİLERE DUYURULUR. 5363/1-1 
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JEOTERMAL ALANIN İHALESİ YAPILACAKTIR 

Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden: 

1- İlimiz Lapseki İlçesi Kocabaşlar köyünde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

1600 hektarlık Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıda belirtilen gün ve saatte 

Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

2- İhale Şartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü  

  Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik 

Yanı) ÇANAKKALE 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karşılığında satın almaları 

zorunludur.  

  İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz 

olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 

adreste görülebilir.  

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen 

Toplantı Salonu  

  Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik 

Yanı) ÇANAKKALE 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : 11/07/2019 tarih Saat:13:30 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine 

göre Açık Teklif Arttırma Usulü  

4- Tekliflerin 

a) Verileceği Yer : Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü 

  Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik 

Yanı ÇANAKKALE 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 11/07/2019   Perşembe günü saat 12:30 

5- İşin Muhammen bedeli 41.872,00 TL ve %3 geçici teminat miktarı 1.256,16 TL ‘dir. 

6- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğünde görülebilir. 

7- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler 
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a) Gerçek kişiler için: 

1- Nüfus cüzdan sureti 

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile 

varsa e-posta adresi, 

3- Noterden onaylı imza beyannamesi  

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte)  

6- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu 

7- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu 

8- İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge 

9- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca 

veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

b) Tüzel kişiler için: 

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi, 

2- Vergi Levhası (2019 yılı onaylı), 

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Her sayfası imzalanmış olan şartname ve teklif mektubu (ekleri ile birlikte) 

6- Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak 

sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine 

sunmaları gerekmektedir. 

7- Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu. 

8- İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu. 

9- İhaleye katılacak olan gerçek kişilerin İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge 

10- Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. 

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İl Encümeni 

gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklifi hadde layık 

bulmadığı durumda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına 

itiraz edilmez. 

İlan olunur. 5313/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 
Supply of Furniture, Occupational Therapy Materials and Sports Equipment 

for Community Mental Health Centres 
 

Ankara / Turkey 
1. Publication reference 
 SIHHAT/2019/SUP/INT/16 
2. Procedure 
 Open 
3. Programme title 
 Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and 

related services provided by Turkish authorities. 
4. Financing 
 IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the 

European Union IPA/2016/378-641. 
5. Contracting authority 
 Republic of Turkey Ministry of Health, DG Public Health, Ankara, Turkey 
 Clarifications may be sought from the contracting authority at the following email 

address trsm@sihhatproject.org at the latest 21 days before the deadline for submission of 
applications stated at the point 19 below. 

 
CONTRACT SPECIFICATIONS 

6. Description of the contract  
 The subject of the contract is the supply (all lots), delivery (all lots) and installation 

(for Lot-1 and Lot-3) of furniture, occupational therapy materials and sports equipment for 10 
Community Mental Health Centres. For the warranty obligations; the requirements of “ANNEX II 
+ III: TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER” will apply. 

7. Number and titles of lots 
 Number of Lots : 3 
 LOT 1: Furniture and glassware 
 LOT 2: Occupational Therapy Materials 
 LOT 3: Sports Equipment 

 
TERMS OF PARTICIPATION 

8. Eligibility and rules of origin  
 Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are 
effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 
territory as defined under the Regulation (EU) No 236/2014 establishing common rules and 
procedures for the implementation of the Union's instruments for external action (CIR) for the 
applicable instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 
Participation is also open to international organisations. 
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 Please be aware that after the United Kingdom's withdrawal from the EU, the rules of 

access to EU procurement procedures of economic operators established in third countries: and of 

goods originating from third countries] will apply to candidates or tenderers from the United 

Kingdom, and to all candidates or tenderers proposing goods originating from the United 

Kingdom depending on the outcome of negotiations. In case such access is not provided by legal 

provisions in force at the time of the contract award, candidates or tenderers from the United 

Kingdom, and candidates or tenderers proposing goods originating from the United Kingdom 

could be rejected from the procurement procedure. 

9. Grounds for exclusion 

 Tenderers must submit a signed declaration, included in the tender form for a supply 

contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in Section 2.6.10.1. of the 

practical guide. 

 Tenderers included in the lists of EU restrictive measures (see Section 2.4. of the 

PRAG) at the moment of the award decision cannot be awarded the contract.  

10. Number of tenders 

 The candidates may submit an application for one lot only, several lots or all of the 

lots, but only one application may be submitted per lot. Tenders for parts of a lot will not be 

considered. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for 

the supplies required in the tender dossier. 

 Contracts will be awarded lot by lot and each lot will form a separate contract. Any 

tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is 

accepted for more than one lot.  

11. Tender guarantee 

 Tenderers must provide a tender guarantee of; 

 

Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 1 

Furniture and glassware 
3.600 

Lot 2 

Occupational Therapy Materials 
2.400 

Lot 3 

Sports Equipment 
1.250 

 

 when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful 

tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderers upon 

signature of the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not 

fulfil all obligations stated in its tender. 
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12. Performance guarantee 
 The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of 

the amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 
with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 
contract signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a 
guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 
sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender. 

13. Information meeting and/or site visit 
 No information meeting is planned. 
14. Tender validity 
 Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the contracting authority may, before the validity period 
expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see para 8.2 of 
the instructions to tenderers). 

15. Period of implementation of tasks 
 The period of implementation of the tasks for all lots will be 45 calendar days from 

countersignature of the contract to the provisional acceptance. 
 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 
16. Selection criteria  
 The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 
unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-
member companies when they are sub-contractors: 

 1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the tender form 
for a supply contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 
provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for 
which accounts have been closed. 

 The selection criteria for each tenderer are as follows: 
          • The average annual turnover1 of the tenderer in the last three years must be 

equal or exceed the 50% tenderer’s financial offer. 
          • Current ratio (current assets/current liabilities) in the last year for which 

accounts have been closed must be at least 1. In case of a consortium, this criterion must be 
fulfilled by each member. 

2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the tender form for a 
supply contract). The reference period which will be taken into account will be the last three years 
from submission deadline. 

         • at least 2 staff currently work for the tenderer. 

                                                           
1

 For calculating annual turnovers in Euro, INFOREURO rates for June of each year shall be used. Please  
visit: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 
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3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the tender form for a 
supply contract). The reference period which will be taken into account will be the last five years 
from submission deadline. 

         • For lot 1; the tenderer has delivered supplies under at least 3 contracts with a 
budget of at least one-fourth (¼) of the financial offer of the lot being tendered in furniture which 
were implemented during the following period: five years from the submission deadline or in the 
case of sectors subject to rapid evolution three years, please specify the dates. 

         • For lot 2 and 3; the tenderer has delivered supplies under at least 3 contracts 
with a budget of at least one-fourth (¼) of the financial offer of the lot being tendered in 
stationary and/or training materials which were implemented during the following period: five 
years from the submission deadline or in the case of sectors subject to rapid evolution three years, 
please specify the dates. 

 This means that the contract the tenderer refers to could have been started or 
completed at any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started 
and completed during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are 
allowed to refer either to projects completed within the reference period (although started earlier) 
or to projects not yet completed. In the first case the project will be considered in its whole if 
proper evidence of performance is provided (statement or certificate from the entity which 
awarded the contract, final acceptance). In case of projects still on-going only the portion 
satisfactorily completed during the reference period will be taken into consideration. This portion 
will have to be supported by documentary evidence (similarly to projects completed) also 
detailing its value. 

 Capacity-providing entities  
 An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on 

the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. 
Some examples of when it may not be considered appropriate by the contracting authority are 
when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key 
criteria. If the tender relies on other entities it must prove to the contracting authority that it will 
have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by 
producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such 
entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of 
eligibility and notably that of nationality, as the economic operator relying on them and must 
comply with the selection criteria for which the economic operator relies on them. Furthermore, 
the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in 
a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the 
contracting authority.  

 With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 
capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 
required. 

 With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 
tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 

17. Award criteria 
 Price. 
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TENDERING 

18. How to obtain the tender dossier 

 The tender dossier is available from the following addresses www.dgmarket.com ; the 

Contracting Authority’s website at www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must 

be submitted using the standard tender form for a supply contract included in the tender dossier, 

whose format and instructions must be strictly observed. 

 Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to 

www.trsm.sihhatproject.org (mentioning the publication reference shown in item 1) at the latest 

21 days before the deadline for submission of tenders given in item 19. The contracting authority 

must reply to all tenderers' questions at the latest 11 days before the deadline for submission of 

tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the 

latest 11 days before the submission deadline at the following websites: www.saglik.gov.tr , 

www.sihhatproject.org and www.dgmarket.com . 

19. Deadline for submission of tenders 

 The candidate/tenderer's attention is drawn to the fact that there are two different 

systems for sending applications/tenders, either by post or private mail service, or by hand 

delivery. 

 In the first case, the application/tender must be sent before the date and time limit for 

submission, as evidenced by the postmark or deposit slip2 , but in the second case it is the 

acknowledgment of receipt given at the time of the delivery of the application/tender which will 

serve as proof. 

 12:00 (noon), local time – Turkey on 20.08.2019. 

 Any tender submitted to the contracting authority after this deadline will not be 

considered. 

 The contracting authority may, for reasons of administrative efficiency, reject any 

application or tender submitted on time to the postal service but received, for any reason beyond 

the contracting authority's control, after the effective date of approval of the short-list report or of 

the evaluation report, if accepting applications or tenders that were submitted on time but arrived 

late would considerably delay the evaluation procedure (for instance when applications or tenders 

are received after the evaluation committee has finished its works and evaluating them would 

imply re-calling the evaluation committee) or jeopardise decisions already taken and notified. 

 How tenders may be submitted 

 Tenders must be submitted in English exclusively to the contracting authority in a 

sealed envelope: 

                                                           
2 It is recommended to use registered mail in case the postmark would not be readable. 
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• EITHER by post or by courier service, in which case the evidence shall be constituted 
by the postmark or the date of the deposit slip, to : 

 
Republic of Turkey 
Ministry of Health 

Directorate General of Public Health 
Address: Şehit Danış Tunalıgil Sk. 

No: 3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 
Phone: +90.312.2305505 

Contact person: Mr. İnanç Söğüt 
 

• OR hand delivered by the participant in person or by an agent directly to the premises 
of the contracting authority in return for a signed and dated receipt, in which case the evidence 
shall be constituted by this acknowledgement of receipt, to: 

 
Republic of Turkey 
Ministry of Health 

Directorate General of Public Health 
Address: Şehit Danış Tunalıgil Sk. 

No: 3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 
Phone: +90.312.2305505 

Contact person: Mr. İnanç Söğüt 
 

 The contract title and the Publication reference (see item 1 above) must be clearly 
marked on the envelope containing the tender and must always be mentioned in all subsequent 
correspondence with the contracting authority. 

 Tenders submitted by any other means will not be considered. 
 By submitting a tender candidates accept to receive notification of the outcome of the 

procedure by electronic means. Such notification shall be deemed to have been received on the 
date upon which the contracting authority sends it to the electronic address referred to in the 
tender. 

20. Tender opening session 
 02:00 p.m. (local time) on 20.08.2019 at the Contracting Authority’s address given in 

Item 18 above. 
21. Language of the procedure 
 All written communications for this tender procedure and contract must be in English.  
22. Legal basis 
 Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 

March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 
instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant 
Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide. 

23. Additional information 
 Not applicable. 5461/1-1 
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AFYONKARAHİSAR VAGON ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN 

(10) TON KAPASİTELİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN HAREKET YOLUNUN 

GENİŞLETİLMESİ VE GEREKLİ TADİLATIN TEKNİK ŞARTNAMESİNE 

GÖRE YAPILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2019/276594 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No: 2/6   GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Vagon Araç Bakım Atelye 

Müdürlüğünde bulunan (10) Ton Kapasiteli Gezer Köprülü Vincin Hareket Yolunun 

Genişletilmesi ve gerekli tadilatın teknik şartnamesine göre yapılması hizmet alım işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 03 / 07 /2019 günü saat 10/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

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

tabi değildir. 5349/1-1 
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DE 24000 LOKOMOTİFLERE AİT BOSCH TB 72 TİPİ MARŞ MOTORU TAMİR VE 
BAKIM YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2019/285283 
İdarenin 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 
No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 
c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Lokomotif 

Araç Bakım Atölye Müdürlüğündeki DE 24000 lokomotiflere ait 50 Adet ( + % 20 ) BOSCH TB 
72 tipi marş motoru tamir ve bakım yapılması hizmet alım işidir.  

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

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 
ihale tarihi olan 03/07/2019 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 
adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 
Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 
100,00 TL bedelle temin edilebilir veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 
2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 
TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 
açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 
gereklidir. 

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

tabi değildir. 5416/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞR. GÖR. ALIM İLANI 
Üniversitemiz GSTMF, Mimarlık Bölümü'ne 2547 S. Kanunun 31. maddesine, Öğr. 

Üyesi dışındaki öğr. elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile 
giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğr. Gör. 
alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde GSTMF Dekanlığına teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve 
posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır. 

İlk başvuru tarihi : 20.06.2019 
Son başvuru tarihi : 04.07.2019  
Ön değerlendirme tarihi : 10.07.2019 
  (Sonuçlar arch@bilkent.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.) 
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Giriş sınav tarihi : 17.07.2019 
Sonuç açıklama tarihi : 23.07.2019 
FAKÜLTE : Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi  
BÖLÜM : Mimarlık Bölümü 
AKADEMİK ÜNVANI : Öğretim Görevlisi ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR : Uluslararası saygın bir üniversitede Mimarlık alanında lisans 

ve Mimari Bina Bilgisi alanında yüksek lisans çalışması 
tamamlamış olmak. Mimari proje stüdyosu dersinin yanı sıra; 
proje yönetimi, mimari tasarım süreç yönetimi, enerji verimli 
bina sistemleri ve sertifikasyon süreçleri, sürdürülebilir yapı 
tasarımı, yapı sistemleri konulu lisans dersleri vermiş olmak 
ve bu konularda uygulamalı atölyeler gerçekleştirmiş olma 
deneyimine sahip olmak. Mimarlık pratiği içerisinde 
profesyonel olarak en az 10 yıllık deneyime sahip olmak ve 
farklı proje tipoloji ve ölçeklerindeki proje tasarım ve yönetim 
süreçlerinde yer almış olmak. Ulusal ve uluslararası kongre, 
seminer ve konferanslarda bildiriler ve seminerler vermiş 
olmak, YDS'den en az 80 puan almış olmak veya eşdeğerliliği 
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan muadil 
bir puan almış olmak. ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak. 
(Doktorası/Sanatta Yeterliliği veya önceden öğretim görevlisi 
olarak çalışma geçmişi olanlar ALES’ten muaftırlar.) 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara 

 5393/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi'ne 2547 Sayılı Kanunun 65. Maddesi ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. Maddelerine ve Üniversitemizin 
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Doktor Öğretim 
Üyesi ile alınacaktır. 

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan 
dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim 
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

FAKÜLTE : Hukuk Fakültesi  
BÖLÜM : -- 
AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi ALINACAK AKADEMİSYEN 

SAYISI: 1 
ÖZEL KOŞULLAR : Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak, Anayasa 

Hukuku alanında çalışmış olmak, ulusal ve uluslararası 
dergilerde akademik yayın yapmış olmak, yabancı dilde en az 
3 yayın yapmış olmak, ulusal ve uluslararası akademik 
konferanslarda tebliğ sunmuş olmak, iyi derecede Fransızca ve 
İngilizce biliyor olmak. 

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü 06800, 
Bilkent Ankara 5394/1-1 
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Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

 
 5380/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5435/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5436/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5437/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5438/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5439/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5445/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5446/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5447/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5448/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5449/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 5450/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
31.05.2018 tarihli ve 97692 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, 

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Murtaza 
ERGEN (Denetçi No: 4067, Oda Sicil No: 15518) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 
2018/1349 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.04.2019 tarihli ve 
E.2018/1349-K.2019/984 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
05.06.2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Murtaza ERGEN hakkında tesis edilmiş 
olan idarî işlemin denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 13.06.2019 tarihli ve 134639 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5381/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838856 YİBF nolu inşaatın denetimini 

üstlenen Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 
Levent YÜKSEL (Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175) tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 12.04.2019 tarihli ve E.2018/2377-K.2019/969 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 18.08.2018 tarihli ve 30513 
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Levent YÜKSEL hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin, sebebiyet 
kaydına ilişkin kısmı 31.05.2019 tarihli ve 131598 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5382/1/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine 
açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 27.09.2018 tarihli ve E.2018/1211-K.2018/1722 
sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, Bakanlığımızca yapılan 
itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 20.03.2019 tarihli ve 
E.2018/1860-K.2019/613 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal kararının kaldırılmasına” 
hükmedildiğinden, 11.11.2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete ilanı ile uygulanan "dava 
konusu işlemin iptal edilmesi" işleminin iptal edilerek, Şems Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkındaki 
yeni iş almaktan men cezasının, 12.09.2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 
"Yürütmenin Durdurulması" kararının uygulandığı andan itibaren geriye kalan 242 günlük 
kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 13.06.2019 tarih ve 120307 sayılı 
Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5382/2/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
20.09.2018 tarihli ve 163783 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir 

yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı 
denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması 
talimatlandırılan, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi 
Egemen ERGUN (Oda Sicil No: 56216) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2018/2165 
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esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.04.2019 tarihli ve E.2018/2165-
K.2019/995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.09.2018 tarihli 
ve 30548 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Egemen ERGUN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 
13.06.2019 tarihli ve 134200 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5382/3/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, 20L-4B pafta, 2582 ada, 18 parsel üzerindeki 1383151 

YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: 
Afyonkarahisar, Ticaret Sicil No:11099, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1081), Necip 
TAŞPINAR (Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Denetçi No: 17146, Oda Sicil No: 
6871), Gökberk KÖRLEK (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 79430) ve Sevcan 
ÖZGÜVEN (BARLAS) (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 49301), Eser 
KETENCİ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 59953) tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 27.11.2018 tarihli ve E.2018/346-
K.2018/2368 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedilmesi üzerine, 
Bakanlığımızca yapılan itiraz neticesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava 
Dairesinin 29.04.2019 tarihli ve 2019/296-K.2019/887 sayılı kararı ile itirazın kabulü ve “iptal 
kararının kısmen kaldırılmasına” hükmedildiğinden, 23.01.2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî 
Gazete ilanı ile uygulanan "dava konusu işlemin iptali” işleminin Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. 
ile ilgili kısmı ile kuruluş ortakları olan Eser KETENCİ ve Gökberk KÖRLEK ‘in kuruluş 
ortaklıklarına ilişkin kısımlarının iptal edilmesi, Af-Tek Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında yeni iş 
almaktan men cezası ile Eser KETENCİ ve Gökberk KÖRLEK hakkındaki “yeni iş almaktan men 
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik 
bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da 
olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması” işleminin, “İptal” kararının uygulandığı andan 
itibaren geriye kalan 9 günlük kısmının uygulamaya konulması Bakanlık Makamından alınan 
13.06.2019 tarih ve 134944 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5382/4/1-1 
—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 16 pafta, 15337 ada, 40 parsel üzerindeki 1226346 YİBF nolu 

inşaatın denetimini üstlenen 454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu 
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti., Okan ERDOĞDU ve Mustafa 
TABAN tarafından, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2018/596 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 08.05.2019 tarihli ve E.2018/596-K.2019/1012 sayılı karar ile “dava 
konusu işlemin şirkete yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan Okan ERDOĞDU’nun 
Bakanlıkça kaydının tutulmasına karar verilmesine ilişkin kısmı yönünden iptaline” 
hükmedildiğinden, 23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Okan ERDOĞDU 
(Yardımcı Kontrol Elemanı, İnşaat Teknikeri, T.C. Kimlik No: 56623015266) hakkında tesis 
edilmiş olan idarî işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmı 17.06.2019 tarihli ve 138604 sayılı 
Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5383/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 20 Haziran 2019 – Sayı : 30807 

 

Danıştay Başkanlığından: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esaslar ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2018 KPSS (B) 
Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek 
uygulama ve sözlü sınavı sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda; 19 (Hizmetli olarak 
çalıştırılmak üzere), 2 (Sağlık Teknisyen Yardımcısı olarak çalıştırılmak üzere), 3 (Aşçı olarak 
çalıştırılmak üzere), 2 (Garson olarak çalıştırılmak üzere) ve 2 (Bulaşıkçı olarak çalıştırılmak 
üzere) toplam 28 (yirmi sekiz) Destek Personeli alınacaktır. 

Detaylar için tıklayınız. 
I - BAŞVURULARIN TARİHLERİ VE ŞEKLİ 
Başvurular 25/06/2019 Salı günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 01/07/2019 Pazartesi 

günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, 
Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr ‘den temin edilecek 
başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak 
aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir. 

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
II- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER 
A. GENEL ŞARTLAR 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin Genel Şartlar başlıklı 5'inci 

maddesinin 1'inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için 
Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş 
olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2019 tarihi itibarıyla 35 
yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1984 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.) 

c) 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans 
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) 
puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 

ç) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 
B. ÖZEL ŞARTLAR 
DESTEK PERSONELİ POZİSYONUNDA; 
1) Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların 

otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri 
bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak 
veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip 
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim 
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş 
bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.) 

2) Aşçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak 
veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, 

c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi 
zorunludur.) 
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3) Bulaşıkçı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
4) Sağlık Teknisyen Yardımcısı Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 
a) Meslek liseleri veya Teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 
5) Hizmetli Olarak Çalıştırılacaklar İçin Başvuru Şartları 
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
C. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur. 
a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr 

temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.) 
b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
c) 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde 

doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından 
teyit edilecektir.) 

d) Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan 
ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi, 

e) Garson hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için; 
Garson bonservisi veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık 
belgesi veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine 
sahip olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim 
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş 
bildirgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

f) Aşçılık hizmetinde çalıştırılacak Destek Personeli başvurusunda bulunacaklar için; 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların 

düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık 
mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge. (Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış 
olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” 
statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet 
dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.) 

g) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri 
uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır. 

NOT: 
* Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal 
edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

* Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı 
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının 
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 

III- UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 
A- Uygulama sınavı: 
Aşçı Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin; 
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına 

alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı 
birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır. 
Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve 
saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. 

Garson Hizmetinde Çalıştırılacaklar İçin; 
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına 

alınacaktır. Sınav ilgilinin Destek Personeli pozisyonunda çalıştırılacağı hizmetine ve çalışacağı 
birimin gerektirdiği mesleki beceri ve yeterliliğe ilişkin olarak uygulama şeklinde yapılacaktır. 
Uygulama sınavında en az 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların nerede, hangi gün ve 
saatte sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. 
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B- Sözlü sınavı: 
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 

yapılacaktır. Sözlü sınavına, Aşçı ve Garson hizmetinde çalıştırılacaklar için başvuran adaylar 
arasından uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık 
Teknisyen Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının en yüksek puandan başlamak üzere 
ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacaktır. (Sözlü sınava 
çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır). İlgilinin sözlü 
sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. 
Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan 
edilecektir. 

C- Nihai Başarı Listesi: 
Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil 

Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca Sözleşmeli Destek 
Personeli pozisyonunda; Aşçı ve Garson istihdamı için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama 
sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si, Hizmetli, Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen 
Yardımcısı istihdamı için merkezi sınav puanının %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, alınmak 
suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir. Yapılacak bu değerlendirme sonucu, 
en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen sözleşmeli personel istihdam 
sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan 
edilecektir. Sonuçların yayımlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, 
göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz 
edebilirler. 

IV- YERLEŞTİRME 
A. Göreve başlatılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ile birlikte 

sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır. 
B. Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde 
yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. 
Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

C. Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde 
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek 
yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre sözleşme yapılacaktır. 

V- SÖZLEŞME ÜCRETİ 
Göreve başlamaya hak kazanan adaylarla aşağıda gösterilen Aylık Brüt Sözleşme Ücreti 

üzerinden sözleşme yapılacaktır. 
   SÖZLEŞME BRÜT 
UNVAN SAYI ÜCRETİ (OCAK 2019) 
Destek Personeli 
(Aşçı, Garson, Hizmetli, 28 2.751,73 TL 
Bulaşıkçı ve Sağlık Teknisyen 
Yardımcısı hizmetinde çalıştırılmak üzere) 
Kamuoyuna duyurulur. 5462/1-1 
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

ilgili maddeleri,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 
Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar ile 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.  
İlan detayları, Üniversitemizin www.kku.edu.tr web adresinde mevcuttur. 
Not: Doçent kadrosuna başvuracak adaylar için, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 

tarafından seçilecek Jüri üyelerince sözlü sınavı yapılacaktır. 
 

BÖLÜM/ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. 
Dr. Öğr. 

Üyesi AÇIKLAMALAR 
TIP FAKÜLTESİ 

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 

Kalp ve Damar Cerrahisi 1   

Uzmanlığını ve Doçentliğini Kalp 
ve Damar Cerrahisi alanında almış 
olmak. Koroner Arter hastalığında 
mikroRNA’ların rolü ve çeşitli gen 
polimorfizmleri üzerine çalışmalar 
yapmış olmak. 

Beyin ve Sinir Cerrahisi   1 

Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında 
uzmanlığını almış olmak. Atlas 
kırıkları ve servikal travmalarda 
cerrahi tedavi yöntemleri hakkında 
çalışmalar yapmış olmak. 

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları 1   

Yandal Uzmanlığını Nefroloji, 
Doçentliğini İç Hastalıkları 
alanında almış olmak. Hemodiyaliz 
hastalarında arteriyovenöz fistül 
kalsifikasyonu konusunda çalışmalar 
yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1   

Yandal Uzmanlığını Çocuk 
Nörolojisi, Doçentliğini Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış 
olmak. Beyaz Cevher Hastalıkları 
alanında çalışmalar yapmış olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  1  

Yandal Uzmanlığını ve Doçentliğini 
Çocuk Nefroloji alanında almış 
olmak. Özgül idrar belirteçlerinin 
erken böbrek hasarı tespitindeki 
önemi konusunda çalışmalar yapmış 
olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Matematik Eğitimi   1 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
öğrenimini İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği alanında yapmış 
olmak. Finansal Okuryazarlık, 
Sayma ve Aritmetik İşlemler 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak, 
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Kimya Bölümü 

Fizikokimya   1 

Doktorasını Kimya alanında yapmış 
olmak. Hidrojel, metal oksit partikül 
ve memeli biyoindikatör ile çevre 
kirliliği konularında çalışmalar 
yapmış olmak. 

Fizik Bölümü 

Atom ve Molekül Fiziği   1 

Doktorasını Fizik alanında yapmış 
olmak. Termal döngü ve ön-
zorlanmanın martensitik dönüşümler 
üzerine etkisi ile etkin alan teorisi 
konularında çalışmalar yapmış 
olmak. 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü 

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi  1  

Doktora derecesini ve Doçentliğini 
İslam Tarihi alanında almış olmak. 
Osmanlının son dönem dini 
kurumları ve tarihçileri ile ilgili 
çalışmalar yapmış olmak. 

İslam Sanatları ve Dini 
Musiki  1  

İslami İlimler Fakültesi lisans 
mezunu olmak. İslam Sanatları ve 
Dini Musiki Anabilim Dalı’nda 
tezli yüksek lisans, doktora ve 
doçentlik unvanını almış olmak. 

Osmanlı Türkçesi ve İslami 
Türk Edebiyatı  1  

İslami İlimler Fakültesi lisans 
mezunu olmak. Osmanlı Türkçesi 
ve İslami Türk Edebiyatı Anabilim 
Dalı’nda tezli yüksek lisans, 
doktora ve doçentlik unvanını 
almış olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Kentleşme ve Çevre 
Sorunları 1   

Lisans, Yüksek Lisans ve 
Doktorasını Kamu Yönetimi, 
Doçentliğini ise Yerel Yönetimler, 
Kent ve Çevre Politikaları alanında 
almış olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Bitki Materyali   1 

Doktorasını Peyzaj Mimarlığı 
alanında yapmış olmak. Türk 
Kültürünün Bahçe Sanatı üzerine 
etkileri konusunda çalışmış olmak. 

TOPLAM 4 4 5  
 
 5440/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5352/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 5354/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5355/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 5356/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 5357/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 5434/1-1 
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Sayfa

1

2

2

11

13

16

22

29

39

50

59

113

132

175

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

–– Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği

–– Nükleer Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Nükleer Düzenleme Kurumu Personelinin

Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: 2019/29)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 18/06/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-08, 09,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/136, K: 2019/21 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2018/142, K: 2019/38 Sayılı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 28/5/2019 Tarihli ve 2016/172 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/1, K: 2018/1)

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri
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