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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İSLAM TİCARET, SANAYİ VE 
TARIM ODASI ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TAHKİM 

MERKEZİ’NİN TÜRKİYE’DE KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMANIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN

Kanun No. 7217 Kabul Tarihi: 16/1/2020

MADDE 1 – (1) 27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim
Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17/01/2020

—— • ——
TBMM KARARI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Ocak 2020
CUMARTESİ
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE 

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin atanmalarında, hizmetin
gereklerini esas alarak, atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yer
değiştirmeye tabi olan il müdürlerinin yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev
yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, atamaları merkezden yapılan ve yer değiştirme sure-

tiyle atanan il müdürleri ile İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere
atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri ile bunların
kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile genel müdür
yardımcısı, daire başkanı, sözleşmeli personel, sürekli işçi, işçi, iç denetçi, içişleri uzman ve
yardımcıları, mahalli idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve
yardımcıları, mali hizmetler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları, dernekler
denetçi ve yardımcılarını kapsamaz.

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

nunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu
Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 19/4/1983
tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin altındaki bölgeleri,
b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya

da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro un-
vanlarını,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,
ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 
d) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İliş-

kin Yönetmeliği,
e) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,
f) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,
g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cet-

velinde gösterilen illerin gruplarını,
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ğ) İçişleri personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Kanuna

tabi olarak görev yapan personeli,  

h) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Kurum içi personel: 2 nci maddede belirtilen İçişleri personelini,

i) Kurum dışı personel: Diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları personelini,

j) Üst bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

k) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma: Bu Yönetmeliğe tabi personelin, bu Yönetmelikle

tespit edilen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar

çerçevesinde atanmasını,

l) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

m) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

n) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiye-

rarşi, içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Genel Esaslar

Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi personel

MADDE 5 – (1) İl planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer

değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve

yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrıl-

mıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı

Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösteril-

miştir:

a) 1. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi beş yıl.

b) 2. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi beş yıl.

c) 3. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi dört yıl.

ç) 4. Hizmet Bölgesinde zorunlu çalışma süresi üç yıl.

(2) 5 inci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her

hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için

tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden

çok ilde de geçirilebilir.

(3) İl planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atana-

caklar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen 4.

hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar. Ancak 4. hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş

kadro olmadığı takdirde, boşalacak 4. hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere 3. hizmet

bölgesindeki veya diğer hizmet bölgelerindeki illerde de göreve başlatılabilirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atanmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Sınavsız atanma 
MADDE 8 – (1) Bu fıkrada belirtilen atanma şartlarını taşıyor olmak ve atamaya yetkili

amirin uygun görmesi kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlı kadrolara naklen atanmak mümkün-
dür:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon
müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü ve 112 acil çağrı merkezi müdürü
kadrolarına kurum içinden sınavsız atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) İlçe yazı işleri müdürü veya ilçe nüfus müdürü kadrosunda en az 2 yıl çalışmış olmak

kaydıyla toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olmak.
b) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il basın ve halkla

ilişkiler müdürü kadrolarına kurum içinden veya kurum dışından sınavsız atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Toplam on yıl hizmet süresine sahip olmak.
Unvanların kaybedilmesi ve yeniden kazanılması
MADDE 9 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında, mülkiye müfettişlerince yapılan soruş-

turma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme ra-
porlarına göre daire başkanlığı veya şube müdürlüğü yapamayacağı tespit edilen ve birim amir-
leri tarafından teklif edilen;

a) Daire başkanları; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki öncelikle şube müdürü
kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise atama yetkisi valiliklerde olan Bakanlık kad-
rolarına dâhil il müdürlüklerine,

b) Şube müdürleri ise; Bakanlık merkez teşkilatındaki öncelikle uzman kadrolarına,
boş kadro bulunmadığı takdirde ise şef kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilir.
(2) Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler

neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı
tespit edilen;

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon
müdürü, il idare kurulu müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile
ilçe müdürleri; öncelikle şef kadrolarına, boş kadro bulunmadığı takdirde ise veri hazırlama
ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

b) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve il basın ve halkla
ilişkiler müdürleri; veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrolarına,

Bakanlıkça atanabilirler.
(3) Bu madde hükmü uyarınca daire başkanı, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi mü-

dürü, idare ve denetim müdürü ile il ve ilçe müdürü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları
hariç olmak üzere tekrar aynı unvana atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi
için; beş yıllık bir sürenin geçmesi, daire başkanı, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü,
idare ve denetim müdürü ile  il ve ilçe müdürü olarak görev yapabileceklerine dair mülkiye
müfettişlerinin değerlendirme raporları ya da görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin
olumlu görüşlerinin alınması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadronun bulunması şartı ile
bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın kaybettikleri unvanlara Bakan-
lıkça tekrar atanabilirler.
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(4) Bu madde hükümleri uyarınca tekrar atanacak yer değişikliğine tabi il müdürleri,
kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerde göreve
başlatılırlar.

Atanma usulleri
MADDE 10 – (1) 5442 sayılı Kanun, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 657

sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca;
a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla iliş-

kiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü ile Ba-
kanlık merkez teşkilatında görev yapan şube müdürleri, hukuk müşaviri ve daire başkanları,
Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan onayı ile,

b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, Genel Müdürlüğün veya
birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli, il idare kurulu müdürü,  idare ve denetim müdürü,
il yazı işleri müdürü, şube müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, uzman, şef, mütercim, kü-
tüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı,
memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dâhil per-
sonel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

ç) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,
d) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni,

memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve va-
linin tasdiki ile,

e) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,
f) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri

halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,
g) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafa-

katı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,
ğ) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel

Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine,
h) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen personel, istekleri halinde Bakanlığın

muvafakatı ile,
naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.
Naklen atama yapılamayacak unvanlar
MADDE 11 – (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve

koordinasyon müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim
müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü ve şube müdürü kadrolarına (daha önce bu
görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından
hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

İstisnai kadrolarda görev yapanların naklen atanmaları
MADDE 12 – (1) İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar

veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yük-
selme ve/veya unvan değişikliği sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar.

Naklen atama yapılmayacak haller
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav duyurusunda her

unvan için ayrı olmak üzere yedek aday belirleneceği duyurulan unvanlar için; ilan edilen kadro
sayısının iki katından fazla olan kadrolar ile yedek aday belirlenmeyen unvanlar için ilan edilen
kadro sayısından fazla olan kadrolar hariç olmak üzere başarı listelerindeki başarı puan sırala-
masına göre sınavı kazanan adayların atamaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışın-
dan naklen atama yapılamaz.
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İstisnai durumlar
MADDE 14 – (1) Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü

hal ve idari yargı kararları uygulaması, valiler ile birim amirlerinin gerekçeli teklifleri veya
mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede
görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her
kademedeki memurları diğer birimlere veya iller teşkilatı emrine naklen atama yapabilir.

(2) 5 inci maddede belirtilen yer değiştirmeye tabi personelden; Terör eylemleri etkisi
ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir
durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve
çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin, yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durum-
larını belgelendirmiş olmaları ve durumlarına uygun boş kadro bulunması kaydıyla 7 nci ve
8 inci maddelerdeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Geçiş hükümleri
MADDE 15 – (1) Daire başkanı olarak görev yapanlardan;
a) Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar

il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,
b) İller idaresi genel müdürlüğü, sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüğü ve strateji ge-

liştirme başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar; il planlama ve koordinasyon mü-
dürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, il sosyal etüt ve
proje müdürlüğüne veya ataması valiliklerce yapılan Bakanlık kadrolarına dâhil il müdürlük-
lerine,

Bakanlığın uygun görmesi halinde atanabilirler.
(2) İl sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve halkla

ilişkiler müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, il nüfus ve vatan-
daşlık müdürü, il idare kurulu müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü ile idare ve denetim mü-
dürü kendi aralarında yer değiştirebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Memurun isteği üzerine sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretle-

rine veya engellilik durumuna bağlı yer değişikliği talepleri ya da hizmetin gereği olarak ya-
pılabilecek yer değiştirmeler ile bölge hizmetinden sayılacak ve sayılmayacak süreler husus-
larında ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan diğer hallerde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri

Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet

gerekleri ve personel planlaması esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde yükselme
ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında gö-

revli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve
daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, il özel idareleri ile bunların
kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, İçişleri Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlar perso-
neli ile sözleşmeli personel, sürekli işçi, işçi, iç denetçi, içişleri uzman ve yardımcıları, mahalli
idareler kontrolörleri ve stajyer kontrolörleri, avrupa birliği uzman ve yardımcıları, mali hiz-
metler uzman ve yardımcıları, il planlama uzman yardımcıları ve dernekler denetçi ve yardım-
cıları, 112 acil çağrı merkezi müdürü, idare ve denetim müdürü ile il müdürlerini kapsamaz.

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

nunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karar-

namesinin 509 uncu maddesinde belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi
içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya
da aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro un-
vanlarını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) Bakan: İçişleri Bakanını,
d) Görevde yükselme sınavı: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yazılı ve
sözlü sınavı,

e) İçişleri personeli: İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı
Kanuna tabi olarak görev yapan personeli,

f) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim
düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanma-
ları için alınacakları yazılı ve sözlü sınavı,

g) Kurum içi personel: 2 nci maddede belirtilen İçişleri personelini,
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ğ) Kurum: İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,
h) Kurum dışı personel: Diğer Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları personelini,
ı) ÖDSGM: Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel

Müdürlüğünü,
i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak

üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Sınav kurulu: Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri

yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu, 
l) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık personeli görev gruplarına ay-

rılarak, görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu:
1) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü, ilçe nüfus müdürü.
2) Şef. 
b) Hukuk Hizmetleri Grubu:
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma, Planlama ve Savunma Hizmetleri Grubu:
1) Uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı.
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu:
1) Çözümleyici.
d) İdari Hizmetler Grubu:
1) Memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.
2) Şoför.
e) Yardımcı Hizmetleri Grubu:
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci.
(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Teknisyen, programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psi-

kolog, hemşire, laborant, grafiker, mimar, diyetisyen, istatistikçi, sosyolog, avukat, tercüman,
matbaacı, restoratör.

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

nabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

atanabilme şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atana-

caklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü, ilçe yazı işleri müdürü ve ilçe nüfus müdürü kadrolarına atanabilmek

için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il planlama
uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman veya şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış
olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Son müracaat tarihi itibarıyla Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl

şoför, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen,
programcı, öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, mimar, diyetisyen,
sosyolog, istatistikçi, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya
çözümleyici kadrosunda olmak üzere fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için dört
yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı, lise mezunları için ise en az yedi yıl toplam hiz-
met süresi bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla en az iki yıl Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında

çalışmış olmak kaydıyla toplam on yıl hizmet süresi bulunmak,
ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 
2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur,

sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı,
öğretmen, kütüphaneci, mütercim, sosyolog, tekniker, mühendis, psikolog, diyetisyen, istatis-
tikçi, mimar, restoratör, hemşire, laborant, avukat, tercüman, matbaacı, grafiker veya çözüm-
leyici olarak en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna
dair yazılı beyanı olmak,

d) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibariyle; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur,

sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı,
öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant,
avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya
mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi
bulunmak,

e) Eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında memur,

sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı,
öğretmen, kütüphaneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant,
avukat, tercüman, matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya
mimar ya da şef kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi
bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olmak,
2) C, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğretim

yoluyla alıp başarılı olduğunu belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini içe-
recek şekilde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip
olmak.
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3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen
yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci, şoför, memur, sekreter, veri
hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, teknisyen, programcı, öğretmen, kütüp-
haneci, mütercim, tekniker, mühendis, psikolog, sosyolog, hemşire, laborant, avukat, tercüman,
matbaacı, grafiker, çözümleyici, diyetisyen, istatistikçi, restoratör veya mimar kadrosunda en
az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam altı yıl hizmet süresi bulunmak,

g) Memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen

yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az
iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

3) Memur kadrosuna atanacaklar hariç olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca onay-
lanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

ğ) Sekreter kadrosuna atanabilmek için;
1) Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı,

sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı önlisans prog-
ramlarının birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen
yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı, kaloriferci veya şoför kadrosunda en az
iki yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Sınav ilanında yer alan sürücü belgesine sahip olmak,
3) Son müracaat tarihi itibarıyla; Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında teknisyen

yardımcısı, hizmetli, bekçi, dağıtıcı, bahçıvan, aşçı veya kaloriferci kadrosunda en az iki yıl
çalışmış olmak kaydıyla toplam üç yıl hizmet süresi bulunmak,

gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını

taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda son başvuru tarihi itibarıyla

aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksek-

okullarının teknik programlarından mezun olmak, 
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

ya da en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı
Bilgisayar Programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) C, C+, C++, C#, Java, Java Script programlama dillerinden en az ikisini örgün öğ-
retim yoluyla aldığını belgelemek veya bu programlama dillerinden en az ikisini bildiğini bel-
gelemek,
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c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
2) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,
ç) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilik ile ilgili bölümlerinden me-

zun olmak,
d) Mütercim-Tercüman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümle-

rinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye

Tespit Sınavından veya uluslararası geçerliğe sahip başka bir belgeden en az (B) düzeyinde
yabancı dil bildiğini belgelemiş olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli meslek yüksekokullarının teknik programlarından veya teknik

eğitim fakültelerinden mezun olmak,
f) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
g) Psikolog kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin psikoloji bölümü mezunu olmak, 
ğ) Sosyolog kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
h) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,
ı) Laborant kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun ol-

mak,
i) Grafiker kadrosuna atanabilmek için;
1) En az orta öğrenim düzeyinde eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun ol-

mak,
j) Diyetisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
k) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Dört yıllık Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,
l) Restoratör kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların ilgili bölümünden mezun

olmak,
m) Mimar kadrosuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olmak,
n) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
o) Matbaacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim seviyesinde olmak üzere ilgili bölümünden mezun olmak,
gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Esaslar

Sınavların duyurusu ve başvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı valilikler ve/ve-

ya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır.
Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep
olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavının yapılma-
sına karar verebilir.

(2) Görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği sınavının yapılabilmesi ama-
cıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır. 

(3) Görevde yükselme sınavı ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilanda;
bu sınavlara ilişkin konu başlıkları, boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı,
başvuru yeri ve tarihleri yer alır.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı için hazırlanan ilan; Bakanlık
merkez ve taşra teşkilatı personeline sınav tarihinden en az iki ay önce bildirilir.

(5) Personel Genel Müdürlüğünce görevde yükselme sınavının veya unvan değişikliği
sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen
yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları
kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın unvan değişikliği sınavına veya görevde yükselme sı-
navına başvurabilirler. Bu başvuru sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır. Birden fazla unvana
veya birden fazla İl’e ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular geçersiz sayılır. Boş bu-
lunan kadrolar için başvurular, ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Mü-
dürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

(6) Aylıksız izinde bulunan personel de dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca ve-
rilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan personelin görevde yükselme veya unvan değişikliği
sınavına katılmaları mümkündür.

(7) Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında protokol yapmak ve bu çerçe-
vede görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavının gerçekleştirilmesini sağlamak, ge-
rekli bilgi ve dokümanları vermek, sınav kurullarının aynı usul ve esaslara göre işlemesini sağ-
lamak, ilgili mevzuata göre sınavlarda sorulacak soruların konu başlıklarını belirlemek veya
hazırlatılmasını sağlayarak Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığı ile valiliklere bildirilmesini sağ-
lamak gibi benzeri iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

(8) Bakanlıkça belirlenmeyen unvanlı kadrolar için sınav açılamaz. Her ne sebeple olur-
sa olsun unvanlı boş kadrolar ile kadro sayıları ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(9) Bakanlıkça görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının süreci ile ilgili sınav
takvimi bildirilmesi durumunda; Bakanlık merkez birimleri ile valiliklerin sınav takvim süre-
cine göre iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.

(10) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavları ile ilgili du-
yurular ve diğer hususlar Bakanlığın ve/veya valiliklerin resmi internet sitelerinde ilan edilir. 

(11) Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmünde olup, ilgili
adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmaz.

Sınava başvuru şekli ve adayların seçimi
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına başvurular

ilanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda yapılır. 
(2) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı iş-

leri müdürlüğünce şartları taşıdığı belirlenen adaylar görevde yükselme ve/veya unvan deği-
şikliği yazılı sınavına alınırlar.
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(3) Adaylar görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı başvuru formunda yazılı
beyanlarına ilişkin belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Beyanlarının doğruluğunu belgele-
yemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına müracaatta bulunamayacak
ve sınava katılamayacak personel 

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav başvuru tarihi ve/ve-
ya sınav tarihinde aşağıda belirtilen durumda olanlar, görevde yükselme veya unvan değişikliği
sınavına müracaatta bulunamaz ve sınava katılamazlar: 

a) Aday memur olanlar.
b) Görevden uzaklaştırılanlar.
c) 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar. 
ç) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar.
d) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşımadığı tespit edilen adaylar.
e) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında kapsam dışında sayılanlar.
(2) İlan edilen unvanlı kadrolarla aynı unvanlı kadrolarda veya aynı düzeydeki ya da

daha üst düzeydeki diğer unvanlı kadrolarda halen görev yapmakta olanların, görevde yükselme
veya unvan değişikliği sınavına başvuruları kabul edilmez.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadrolar için bu Yönetme-
likte aranılan fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı bakımından
söz konusu fakülte veya bölümlerden mezun olmayıp bu alanlarda yüksek lisans ya da doktora
öğrenimi yapmış olanlar görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına başvuruda bulu-
namazlar.

Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavları yazılı ve sözlü

olmak üzere iki aşamada yapılır. 
(2) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan

alanlar başarılı sayılır. 
(3) Yazılı sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilir. 
(4) Yazılı sınav, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin ni-

teliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim
Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı ger-
çekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulur.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavdan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan

edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip
olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılır. İlgili aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafın-
dan;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
konularında, sınav duyurusunda belirtilecek ağırlıkları da esas alınarak 100 tam puan

üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak
adayların sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alanlar başarılı sayılır.
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(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi kadrolardan Bakanlık merkez
teşkilatında ilan edilen kadrolar için Bakanlıkça oluşturulan sınav kurulu, taşra teşkilatında
ilan edilen kadrolar için ise valiliklerce oluşturulan sınav kurulları tarafından sözlü sınavlar
gerçekleştirilir.

(3) Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katıl-
mayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılır.

(4) Sözlü sınavda, tutanak dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 15 – (1) 9 uncu maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu un-

vanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan
personel, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği
sınavı sonucundaki başarı sırasına göre atanır.

(2) Unvan değişikliği sınavı; Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak
görevin niteliğine ilişkin konularda, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Bakanlık merkez
teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü, valiliklerde ise il yazı işleri müdürlüğü başvuruda bu-
lunan adayların 12 nci maddede yer alan şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit eder.

(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunma-
yan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. 

(4) Unvan değişikliği yazılı sınavında 13 üncü, sözlü sınavında ise 14 üncü madde hü-
kümleri uygulanır.

Sınav kurulları ve görevleri
MADDE 16 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve iş-

lemleri yürütmek üzere; Bakanlık merkez teşkilatında Bakanlık onayı ile taşra teşkilatında va-
linin onayı ile sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dâhil beş üyeden oluşur. 

(2) Sınav kurulu üyeleri görevde yükselme sınavı ile, unvan değişikliği sınavına alına-
cak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha
düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil)
kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeli-
ğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-
rılması, başarı listelerinin düzenlenmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(5) Sınav kurullarının sekretarya hizmetleri; Bakanlık merkez teşkilatında Personel Ge-
nel Müdürlüğü, valiliklerde il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulları ayrı oluşturulabilir.
(7) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
Başarı notu ve başarı listesi
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen

boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Yazılı ve sözlü sınavlarda
başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden yazılı sınavda en az altmış, sözlü sınavda ise
en az yetmiş puan almak şarttır.

(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle tespit edilir ve Bakanlık ve valiliklerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Puanları
eşit olan adayların atanmalarına esas sıralamalarında; öncelikle hizmet süresi fazla olana, hiz-
met süresinin eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olana, bununda eşit olması halinde
üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olana öncelik verilir.
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(3) İl sınav kurulları; Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme
ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava
girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler.
Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce görevde
yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sonuçlarının kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren
on iş günü içinde Bakanlığa gönderir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavında o dönem için duyuruda bil-
dirilmek şartı ile en fazla ilan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre yedek
olarak belirlenir. 

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınavların geçerlilik süresi
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavı; sonuçların

ÖSYM, ÖDSGM veya yükseköğretim kurumları tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bil-
dirilmesinden itibaren beş iş günü içinde ilan edilerek başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere
görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

(2) İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları
ilgili valiliklerce duyurulur.

(3) İlan edilen sınav sonuçları, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı ay-
lık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya
kadar geçerlidir.

İtiraz
MADDE 19 – (1) Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğüne, valilik-

lerde ise il yazı işleri müdürlüğüne; görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına iliş-
kin iş ve işlemler ile sınav sonuçlarına yazılı itirazda bulunulabilir. 

(2) Durumu uygun olmayan adaylara müracaatlarının reddedildiği, gerekçesi ile birlikte
SMS ve e-posta ile bildirilir.

(3) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavına katılacakların tespitine ilişkin
itirazlar; adaya durumunun uygun olmadığının SMS ve e-posta ile bildirim tarihinden itibaren
iki iş günü içinde yapılır. İtirazlar; itiraz dilekçesinin evrak kaydına girmesinden itibaren en
geç iki iş günü içinde yeniden değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda durumunda
değişiklik olmayan adaylara ikinci kez SMS ve e-posta ile itirazın reddedildiği gerekçesi ile
birlikte tekrar bildirilir.

(4) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarına yapılacak iti-
razlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde Bakanlığa yapılır. Görevde
yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sınavı yapan kurumla
görüşülerek en geç yirmi gün içinde sonuçlandırılır. 

(5) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına itirazlar; so-
nuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde yapılır ve en geç beş iş günü
içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. 

(6) İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararlar kesin olup ikinci
kez itirazda bulunulamaz.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 20 – (1) Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin

özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki
sınava kadar saklanır.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 18 Ocak 2020 – Sayı : 31012



Atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavında başarılı

olanlar, sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı
sıralaması listelerinin kesinleşmesine müteakip en geç iki ay içinde atanırlar. Ancak görevde
yükselme ve unvan değişikliği sınavının başarı puanı ve tercih sıralamasına göre yapılması du-
rumunda, o dönem için yapılacak atamalarda süre şartı aranmaz.

(2) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
nılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya
çıkarılma, başka unvanlı kadro veya başka bir kuruma naklen atanma sebepleri ile boş kalan
veya boşalan kadrolara; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aş-
mamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar ye-
dekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya
yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bil-
diren personel atanma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvan için tekrar açılacak
görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bu-
lunamazlar. 

(5) Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile
atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sa-
yılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

(6) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana ata-
narak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

(7) Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, ilgili unva-
nın sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamaz.

(8) Görevde yükselme sınav ilanında belirtilmek kaydı ile adayların görev yeri tercih
sıralaması alınabilir. Tercihlerin alınması durumunda, tercihlerin nasıl yapılacağına ilişkin bil-
giler her dönem için o dönemin sınav ilanında belirtilir. Bu durumda adayların, başarı puanı
ve tercih sıralamasına göre atamaları yapılır.

Görev grupları arasında veya aynı grup içerisindeki geçişler
MADDE 22 – (1) Görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi görev

grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav

yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak
şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-
çişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görev-
lere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavını kazanarak atanmak için sırada
yedek olarak bekleyen personel bulunmaması kaydıyla; 
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a) Şube müdürü kadrosunda görev yapanlar; il sosyal etüt ve proje müdürü, il planlama
ve koordinasyon müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü,  il basın ve halkla ilişkiler müdürü,
idare ve denetim müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu
müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü, ilçe nüfus müdürü ve ilçe yazı işleri müdürü  kadro-
larına,

b) En az bir yıl il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il sos-
yal etüt ve proje müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il yazı işleri müdürü, idare ve
denetim müdürü, il idare kurulu müdürü, il basın ve halkla ilişkiler müdürü, 112 acil çağrı mer-
kezi müdürü ya da taşra teşkilatında şube müdürü kadrolarında görev yapanlar; Bakanlık mer-
kez teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına, ayrıca bu bentte zikredilen il müdürleri belli bir
süre beklemeksizin Bakanlık taşra teşkilatındaki şube müdürü kadrolarına,

c) İlçe nüfus müdürü veya ilçe yazı işleri müdürü olarak görev yapanlar; belli bir süre
beklemeksizin il sosyal etüt ve proje müdürü, il sivil toplumla ilişkiler müdürü, il basın ve
halkla ilişkiler müdürü kadrolarına, en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il nüfus ve va-
tandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, il idare kurulu
müdürü, idare ve denetim müdürü, 112 acil çağrı merkezi müdürü kadroları ile şube müdürü
kadrolarına, 

ç) İlçe nüfus ve ilçe yazı işleri müdürleri kendi aralarında,
d) Sivil savunma uzmanı, uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,
e) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında, 
f) Koruma ve güvenlik görevlisi, memur, sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni,

bilgisayar işletmeni ve dengi diğer kadrolarda görev yapanlar kendi aralarında,
g) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde şartları taşımak kaydıyla çözümleyici

kadrosuna,
ğ) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olup

teknisyen kadrosunda görev yapanlar istekleri halinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya
bilgisayar işletmeni kadrosuna, 

h) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel görevde
yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın; atanılmak istenilen unvanın bu Yö-
netmelikte belirtilen şartlarını taşımaları kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi olan uzman,
eğitim uzmanı veya daha alt kadrolara, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolardan ise;
öğrenimle ihraz edilen görevlere,

ı) Avukat olarak görev yapanlar hukuk müşaviri kadrosuna,
Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla naklen atanabilirler.
Devredilen veya özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
a) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun

22 nci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.
b) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun ile büyükşehirlerde tüzel kişilikleri sona eren İl Özel İdarelerinden Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlıklarına Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonlarınca atanan ya
da belediye ve bağlı kuruluşlara devredilen norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelden aynı
Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığa ilk defa atanacaklarda.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Valiliklerce atama yapılamayacak durumlar
MADDE 24 – (1) Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı

kadrolarına valiliklerce atama yapılamaz.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 26 – (1) 8/6/2007 tarihli ve 26546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçişleri

Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır.

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

iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 7 nci mad-
denin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

(2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
unvanlar açısından bir alt öğrenim düzeyi belirlenebilir.

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME
ERİŞİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. İlköğretim ve ortaöğretim öğren-
cilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sı-
nıflarına devam eden öğrenciler de bu hizmetten yararlandırılır. Yemekler, Kamu İhale Kanunu
hükümlerine göre temin edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/9/2014 29116

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/7/2016 29761
2- 8/7/2018 30472
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkra-
sının (d) ve (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü konteyneri, çok elemanlı gaz konteynerini, tank-
konteynerini, portatif tankı bir araçtan çıkartan; paketli tehlikeli maddeleri, küçük konteynerleri
ve portatif tankları bir araç veya konteynerden indiren; tehlikeli maddeleri bir tanktan (tanker,
sökülebilir tank, portatif tank veya tank konteyner) bir tüplü gaz tankerinden, MEMU veya
çok elemanlı gaz konteynerinden, bir araçtan veya dökme yük taşıyan konteynerden boşaltan
işletmeyi,”

“ff) Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES): Bu Yönetmeliğe göre faa-
liyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tu-
tulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabi-
leceği sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönderen, taşımacı, paketleyen, dolduran, yükleyen
ve boşaltan olarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine sahip işletmelerin TMGD istihdam et-
mesi veya TMGDK’dan TMGD hizmeti alması, TMGD eğitimi, sınavı, yetki, görev ve sorum-
lulukları ile TMGDK’ların yetki, görev ve sorumlulukları ile para cezaları da dâhil olmak üzere
idari yaptırımlara ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

“(12) Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere TMGDK’larda ve işletmelerde
2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilen TMGD’ler 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş
Kanununa ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün
üzerinden) 2263.06 SGK meslek kodu ile istihdam edilmesi zorunludur. Bu TMGD’ler her-
hangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar. Bu hususlar iş sözleşmelerinde belirtilir.

(13) TMGDK şirketinin yönetim kurulunda görev alanlar veya şirketin müdürlük görevini
yürüten ve aynı zamanda TMGD hizmeti verenler 5510 sayılı Kanunun sadece 4 üncü madde-
sinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli (aylık 30 gün üzerinden) 2263.06 SGK
meslek kodu sigortalı ile olarak çalışması zorunludur. Bu fıkrada belirtilen şekilde hizmet veren
TMGD’ler herhangi başka bir işte çalışamaz veya çalıştırılamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi al-
mış olanlarca yapılmasını sağlamak,

b) ADR Bölüm 5.4.1’de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve ta-
şımacıya vermek (ayrıca, taşıma işlemi başlamadan önce taşıma evrakını Bakanlık tarafından
oluşturulacak U-ETES sistemine işlemek/iletmek zorundadır.),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“j) Tehlikeli maddelerin dolumunu, Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış
taşımacılara ait araçlara yapmak,”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“n) Taşıma işlemine başlamadan önce gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırla-
nacak taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıda şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen KHK
kapsamında bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri yerine getirir ve kulla-
nırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Teh-
likeli Madde ve Kombine Taşımacılık Şube Müdürlüğünde/Biriminde görevlendirilecek tehli-
keli madde denetçisi unvanına sahip” ibaresi “çalışan” olarak değiştirilmiş ve yedinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrasının başına “Taşı-
macı, dolduran ve gönderen hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (ı) ve (j)
bentleri aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

“d) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene; (b) bendi için beş-
yüz Türk Lirası, (a), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerine ise her bir bent için bin Türk Lirası,”

“ı) 11 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden doldurana; (a), (b), (c) ve (j)
bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerine ise her
bir bent için beşyüz Türk Lirası,”

“j) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden taşımacıya; (a), (b), (c), (i) ve
(l) bentleri için her bir bende bin Türk Lirası, (ç), (d), (g), (ğ), (h), (j), (k), (m) ve (n) bentlerine
her bir bent için beşyüz Türk Lirası, (e) bendi için her bir teçhizata elli Türk Lirası, (f) bendi
için ise ikiyüz Türk Lirası,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“31/12/2019” ibaresi “1/7/2020” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluşa başvuruda bulunarak Taşıt Durum Tes-
pit Belgesi almayan taşımacıya, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendine göre idari para
cezası uygulanır. Araçlara düzenlenen Taşıt Durum Tespit Belgesi, ADR/Taşıt Uygunluk Bel-
gesi yerine geçmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2019” iba-
resi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları

bu maddenin yayımı tarihinden 3 ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2019 30754
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TEBLİĞLER

Hazine ve Maliye Bakanlığından:
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020-1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,

döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk ba-
kımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer
amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespi-
tinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A
maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve dinlenme tesisleri
MADDE 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisle-

rinden yararlanacak kurum personelinden 2020 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu
Tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edil-
miştir:

a) Ekte sayılan özelliklerden on beş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına gün-
lük 26,50 TL yemek ve 10,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 13,00 TL) konaklama
bedeli,

b) Ekte sayılan özelliklerden en az on iki ve en fazla on dört tanesini taşıyan tesislerde
kişi başına günlük 22,00 TL yemek ve 9,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 12,00 TL)
konaklama bedeli,

c) Ekte sayılan özelliklerin on iki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına
günlük 17,50 TL yemek ve 7,50 TL (1 Temmuz-15 Ağustos döneminde 12,00 TL) konaklama
bedeli,

alınır.
(2) Konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,50 TL, televizyon

bulunanlarda günlük en az 4,50 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 6,50 TL konut başına
ilave bedel alınır.

Misafirhaneler
MADDE 4 – (1) Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her

gece için en az 13,00 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın
üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama
bedeli tespit edilebilir.

(2) Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konak-
lama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının
tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli denetim
elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı miktarının
tamamını geçemez.

(3) Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalı-
şırsa çalışsın hepsine aynı tarife uygulanır.
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(4) Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici gö-
revli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarda yer alan hükümler uygulanır.

(5) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun ta-
sarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç),
bu yerler de misafirhane kapsamında değerlendirilir.

Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul

edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari
240,00 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak, belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk ba-
kımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belir-
lenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

Spor tesisleri
MADDE 6 – (1) Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol,

voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının
yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma kar-
şılığı olarak;

a) Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi ba-
şına en az 9,00 TL,

b) Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 13,00 TL,
bedel alınır.
(2) Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya

öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili ida-
relerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az
16,50 TL bedel alınır.

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alı-
nacak bir aylık abone bedeli, bu maddede belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kay-
dıyla, kurumlarca belirlenebilir.

Ortak hususlar
MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve din-

lenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme
giderleri için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması
esastır.

(2) Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulur ve 2019 yılında görevlendirilen personel sayısı hiçbir şekilde aşılamaz.

(3) Bu tür yerlerde, 2020 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fon-
lardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilemez, ancak ücreti sosyal tesis iş-
letme gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilir.

(4) Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf,
dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı
olarak katkıda bulunulamaz.
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(5) Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak
alınır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar
vazgeçenlere avansları aynen iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden sonra vaz-
geçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları
iade edilir, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları
iade edilmeyerek gelir kaydedilir.

(6) Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek be-
delleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı,
içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında ola-
maz.

(7) Bu Tebliğde belirtilen yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici gö-
revli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan
alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha
farklı şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun
olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu
bedellerin üzerinde bedel tespit edebilir.

(8) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk ba-
kımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emek-
lisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

b) Diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve
altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan
bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye ge-
nelindeki sosyal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi personeli için uyguladığı en uygun
tarife uygulanır ve en uygun şekilde yararlanmaları sağlanır.

(9) Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri
sosyal tesislerden sekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alanların dışında yararlandı-
rılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır. Ancak, tesis-
lerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve alt-
soylarına verilir.

(10) Söz konusu tesislerde, 1 Şubat 2017 tarihinden sonra doğan çocuklar için konak-
lama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1
Şubat 2014 ile 1 Şubat 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim
ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek
bedelinin yarısı alınır.

(11) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Cumhur-
başkanlığı ve Başbakanlık genelgeleri hükümleri saklıdır.

(12) Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.
(13) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar, konaklama bedelinin kat-

ma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.
(14) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak

tahsil edilir.
(15) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları fay-

dalandırılamaz.
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(16) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca
birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik
personeli hariç olmak üzere, tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı
olarak kullanılamaz.

(17) Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışma-
larında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen ta-
rife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırıla-
bilir.

(18) Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygula-
maya bu yönde ağırlık verilir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet
alımı suretiyle temin edilebilir.

(19) Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işle-
tilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde
kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tara-
fından tesisten ayrılmadan önce ödenir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alır.

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sos-
yal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunul-
maz, dolayısıyla bunların her türlü giderleri kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden
karşılanır.

(21) Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2020 yılında
uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alır ve daima gün-
cel tutulur.

(22) Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara
uyulur:

a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bu-
lundurulmaz.

b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanır.
c) Sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza

edilir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esastır.
(23) Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin iş-

lemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetler. Düzen-
lenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilir.

(24) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

(25) Bu Tebliğde belirtilen esasların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6)’in
uygulanmasına da devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 10/1/2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019-1) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS EN 60282-1 SİGORTALAR-YÜKSEK GERİLİM-BÖLÜM:1 AKIM SINIRLAYICI
SİGORTALAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2019/31)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek

gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin
hususları belirlemektir.

Standardın kapsamı
MADDE 2 – (1) Bu standard, frekansı 50 Hz ve 60 Hz olan ve beyan gerilimleri 1000

V’u aşan alternatif akım sistemlerinde bina içi veya bina dışı kullanım için tasarımlanan yüksek
gerilim akım sınırlayıcı sigortalarının bütün tiplerini kapsar.

(2) Bazı sigortalar, gösterge cihazı veya uyarma elemanı ile donatılmış değiştirme ele-
manları ile sağlanır. Bu sigortalar da, bu standardın kapsamındadır, ancak anahtarlama cihazının
açma mekanizması ile birlikte olan uyarma elemanının doğru çalışması bu standardın kapsamı
dışındadır (IEC 62271-105).

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930
tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında
Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara
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Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1259 “Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları” standardı iptal edil-

miştir. Yerine hazırlanan TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1:
Akım sınırlayıcı sigortalar” standardı TSE Teknik Kurulunun 21/2/2012 tarihli toplantısında
kabul edilerek imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1:

Akım sınırlayıcı sigortalar”  standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin
bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1:

Akım sınırlayıcı sigortalar”  standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede
yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlen-
memiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara
uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Si-
gortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar” Standardı ile İlgili Tebliğ ta-
rafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya
arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını iste-
yebilir.

Temin
MADDE 7 – (1) TS EN 60282-1  (Şubat 2012) “Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1:

Akım sınırlayıcı sigortalar” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden te-
min edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard
MADDE 8 – (1) 5/5/1975 tarihli ve 15227 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1259

“Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) TS 1259 “Eriyen telli yüksek gerilim sigortaları”  standardı 4/2/2000 tarihli ve 23954

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası
Hakkında Tebliğin ekinde bulunan listeden çıkartılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1946 HEKSAN (GIDA SANAYİİNDE KULLANILAN) STANDARDININ 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/2)

MADDE 1 – 3/6/1976 tarihli ve 15605 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
TS 1946 “Heksan (Gıda Sanayiinde Kullanılan)” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
FİYAT, KALİTE VE STANDARDLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: FKS-86/26-27)’NİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/3)

MADDE 1 – 3/5/1986 tarihli ve 19096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat, Kalite
ve Standardlar Dairesi Başkanlığı Tebliği (Tebliğ No: FKS-86/26-27) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: ÖSG-99/25-26)’NİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS - 2020/4)

MADDE 1 – 20/4/1999 tarihli ve 23672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi
Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-99/25-26) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA
İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT
KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No:1)’nin 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan
aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürün-
lerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına
transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve yedinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Antrepoya alınmış aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi ora-
nına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu güm-
rük müdürlüğünce izin verilebilir. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını
teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilir ve ilave tedbirler alınır.”

“(4) Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınır. Karıştırma
işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi
hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılır.”

“(7) İhrakiye teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tes-
liminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilir.”
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MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının  (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)  Geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali
nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı
dönem için işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşmaması,

b) Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usul-
süzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için
işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşmaması,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/2)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En fazla yüzde 20’si; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cin-
sinden,  

c) En fazla yüzde 15’i; tabloda belirtilen dilime denk gelen karşılığın hizasındaki katsayı
ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurtiçi yerleşiklerden toplanan
işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden,

MADDE 2 – Bu Tebliğ 10/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-
rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2019 30850
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Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945

16- 8/11/2017 30234

17- 9/5/2018 30416

18- 9/8/2018 30504

19- 14/8/2018 30509

20- 22/12/2018 30633

21- 19/1/2019 30660

22- 16/2/2019 30688

23- 20/4/2019 30751

24- 11/5/2019 30771

25- 28/5/2019 30787

26- 22/6/2019 30809

27- 7/8/2019 30855

28- 20/8/2019 30864

29- 21/9/2019 30895

30- 9/12/2019 30973

31- 28/12/2019 30992
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 523 

—— • —— 
Konya 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 489 
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Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 431 
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Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 430 

—— • —— 
 

Uşak 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 

 429 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda belirtilen taşınmaz satışı işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre 

kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 

A- Bursa İli, Yıldırım İlçesi, İsabey Mahallesi, 2701 ada, 40 parseldeki 53.246,18 m2 

sahalı Canlı Hayvan ve Hayvan Satış ve Kesim yerinin satış işi,  

Tahmini bedeli 40.497.859,84 TL (KDV muaf)  

Geçici teminatı 1.214.935,80 TL  

İhale tarih ve saati  28.01.2020 Salı günü saat 10:00 

İhale, Belediyemiz Encümeninde yapılacaktır.  

Şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.  

Söz konusu arsa üzerinde 2.676.469,77 TL değerinde taşınmazlar bulunmaktadır. 

Ayrıca; 16 Yıldırım Et Entegre San. Tic. A.Ş. lehine 29 süreli irtifak hakkı vardır. 

(Başlangıç-Bitiş tarih: 29.09.2005 – 29.09.2034)  

1. İhaleye katılabilmek için;  

1.1. Gerçek kişiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti, 

1.2. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

1.3. Tüzel kişiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

1.4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

1.5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

1.6. Yıldırım Belediyesine borcu olmadığına dair belge, 

1.7. Teklif mektubu, 

Yukarıda sayılan belgeler zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine 

isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en 

geç ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine verilmek zorundadır. 

Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki 

takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde 

kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 421/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR VERİ MERKEZİ BİLEŞENLERİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif 

cins ve miktar Veri Merkezi Bileşenleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik şartnamesi, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 23/01/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 486/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/21372 
1- İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 Çankaya 
/ ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
1. BÖLGE: 5.000 m 
Şırnak-Uludere, Yeşilyuva Mah, Küçükçay Mah. Karotlu Maden Sondajı, 
2. BÖLGE: 8.400 m 
Kastamonu-Merkez, Ilgaz, Karotlu Maden Sondajı, 
3. BÖLGE: 3.500 m 
Denizli-Acıpayam, Sarıkavak Karotlu Maden Sondajı, 
4. BÖLGE: 2.500 m 
Kayseri-Felahiye-Özvatan, Silahtar, Aşağı Boğaziçi Karotlu Maden Sondajı, 
5. BÖLGE: 7.000 m 
Kayseri-Yeşilhisar-Bünyan, Çöl Gölü, Tuzla Gölü Karotlu Maden Sondajı, 
6. BÖLGE: 1.350 m 
Kilis-Musabeyli, Boğazkerim, 
Kilis-Musabeyli, Elbaran Karotlu Maden Sondajı. 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 6 (altı) bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bölgeler; Sözleşmenin imzalandığı 

tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için 
gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim 
günü içinde yer teslimi yapılıp işe başlanacaktır. İşin 
süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge 
kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) 
tarihinden itibaren; 

1.Bölge   90 (doksan) takvim günü, 
2.Bölge   120 (yüzyirmi) takvim günü, 
3.Bölge   75 (yetmişbeş) takvim günü, 
4.Bölge   60 (altmış) takvim günü, 
5.Bölge   150 (yüzelli) takvim günü, 
6.Bölge   45 (kırkbeş) takvim günü. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 
b) Tarihi ve saati : 28/01/2020 – 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

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

4.2.1.İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 İdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 
alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

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

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13- İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 420/1-1 
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YARI MEKANİZE AYAK SİSTEMİ HİDROLİK SİLİNDİR ROTLARI 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE AYAK SİSTEMİ HİDROLİK SİLİNDİR 

ROTLARI TEMİNİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE 

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR. 

1-İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) telefon ve faks numarası : Tel:0-372.252 40 00 (70 hat) Fax:0.372-251 19 00 

c) elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2-İhale konusu işin nev’i 

a) niteliği, türü ve miktarı : Yarı Mekanize Ayak Sistemi Hidrolik Silindir 

Rotları Temini (4Kalem) (210 Adet) 

b) teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü 

Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 

Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği. 

 : Yabancı Yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı 

olarak FOB limanı veya C+F Türkiye limanı. 

c) teslim tarihi  : 90 takvim gününde teslim edilecektir. 

3-İhalenin 

a) yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) tarihi ve saati : 26.02.2020 Çarşamba saat 1500 

c) dosya no : 847-TTK/1608 

4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl  içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

h)İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
5 -Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 

yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli 
malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli 
olduğuna ilişkin Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen 
malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir. Yerli malı 
teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif 
ettikleri bedelin %15 (yüzde onbeş) eklemek suretiyle hesaplanacaktır. 

7- İhale dökümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 
Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkabat Cad.) 19. Sok. 
No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı 
temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- Teklifler 26.02.2020 Çarşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Caddesi No.125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu 
değildir. 

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

10- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. 
13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2-Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 412/1-1 
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İHALE İLANI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Seksiyoner (Ayırıcı Kontak) temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

 

İhale kayıt numarası  : 2020/14688 

Dosya no  : 2024001 

1-İDARENİN :  

a) Adres                                        : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak 
Sokak No:2 

                                          67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası      : Tel     : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 

Faks  : 0.372  251 19 00 

c) Elektronik posta adresi           :  

2- İHALE KONUSU MALIN :  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Seksiyoner temini:  150 adet  

b) Teslim yeri                        : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarı / Zonguldak  

c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim 
günüdür. 

3) İHALENİN :  

a) Yapılacağı yer                          : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit 
Caddesi No:125-ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati                          : 28.01.2020 Salı günü saat : 15:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 
sunmaları gerekir. 

a)-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e)- Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g)- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h)- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  
ayrı  verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler; 

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

6.  İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 28.01.2020 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.       

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10. İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 
maddeler uygulanır; 

13.1.1-İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 391/1-1 
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8 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 

TDLHZM-667 BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 8 ADET SÜRÜCÜLÜ TANKER 

KİRALAMA; “TEMİZ SU, KİRLİ SU VE PEROL BAZLI ÇAMURUN TAŞIMA VE 

BOŞALTMA İŞİ “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No: 2020/22217 

1.İdarenin 

a) Adresi :Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No:10 06100  

 Çankaya/ANKARA  

b) Telefon ve Faks numarası :0 312 207 2669 ve 0312- 286 73 74 – 0312- 286 90 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tp.gov.tr 

2.İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  Batman Bölge Müdürlüğü 8 Adet Sürücülü Tanker

 Kiralama, Temiz Su, Kirli Su Ve Perol Bazlı Çamurun 

Taşıma Ve Boşaltma İşi 

 

b) Teslim yeri  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yeni İhale 

Salonu Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:10 06530 

Çankaya / Ankara 

c) İşin süresi Sözleşme tarihinden itibaren; 1(Bir) yıldır. 

3.İhalenin 

a) Yapılacağı yer TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 Söğütözü Mah.2180. Cad. No.10 Çankaya/ANKARA 

 Tedarik ve lojistik Daire Başkanlığı Yeni İhale Salonu  

b) Tarihi ve saati 30.01.2020 / Saat 14.30 

4.İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 

görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi; 

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

Belgesi; 

 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri; 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge; (İş Deneyim 

Belgesi istenmiş ise) 

h) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 

(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş 

ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 

belgeyi de vermek zorundadır. 

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

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

gereken kriterler 

4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır 

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

kriterler.  

4.3.1. İş Deneyim Belgesi: İstekli, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya 

benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri (İş Bitirme) ibraz edecektir. 

İstekli, teklif ettiği bedelin en az % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer 

hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini TP’ye ibraz edecektir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 

30’undan az olamaz. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:  

a) Her türlü ;Tehlikeli Madde ve Atık Taşıma, sürücülü tanker araç kiralama, akaryakıt 

nakliye işi kabul edilir. 

b) 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 

Yönetimi Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre; Atıkların Karayolunda Taşınması 

Hakkında Tebliğ kapsamında Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesinin bulunması, 

 c) 01 05 06* tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları, diğer sondaj atıkları, 
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 01 05 05* yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları İçeren kodların araç lisanslarında kayıtlı 

olması gerekmektedir 

4.5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki ( K1 ve/veya R1 

ADR, SRC 5 ) belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti. 

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

kriterler:  

5.İhale dokümanı; 

TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Tedarik Ve Lojistik Daire Başkanlığı, İhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 616 Nolu Oda adresinde görülebilir ve Şartname bedeli, 250 TL ( İki Yüz Elli 

Türk Lirası ) karşılığı, Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 

00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; 

dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6.Teklifler, 30.01.2020 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YENİ 

İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 

saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7.İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 

kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 

toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Doksan (90) takvim 

günü olmalıdır. 

10.Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 

11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

12- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TP Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. 

 538/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 3/10/2019 tarihli ve 8870-17 sayılı kararı ile, 

3880714040 vergi numaralı DAĞ/6518-7/37443 lisans sahibi Atatürk Mah. Sedef Sok. Ataşehir 
Rezidance A Blok K:23 D:96 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Gama Pet Petrol Ürünleri 
Dağıtım Sanayi A.Ş. hakkında 2018 tarihi/tarihleri için ulusal petrol stok yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 858.750,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 858.750,-TL tutarındaki idari para 
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 
gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen bir ay içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bildirilen Halkbank Kocaeli Şubesi nezdinde açılan Türkiye 
Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi’ne ait TR37 0001 2009 4430 0010 0050 07 numaralı hesaba 
yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası uyarınca Kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 
beşinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu 
verilmemesi halinde dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para 
cezasının dava açma süresi içinde yukarıda kaydedilen hesaba yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, süresi içinde 
ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ilgili Vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 477/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Güney Mah. Kahraman Sk. No:12/4 Körfez / Kocaeli adresinde 03.10.2013 ve 

DAĞ/4637-3/33304 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nafta Akaryakıt Ürünleri 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, Ocak .2017 tarihinde Kurul izni olmaksızın dağıtıcılar 
arası akaryakıt ticareti yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “İdari 
yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 
ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 
hükümleri uyarınca Nafta Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 
18.09.2019 tarihli ve 41688 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen 23.09.2019 tarihli ve 922 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bul. Tem Yan Yol Mira Tover No:2 Kat: 12 D. 58 
Ümraniye/İstanbul adresine gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu savunma yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 
2078.Sok. No: 4 Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi 
içerisinde gönderilmeyen yazılı savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat 
Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 477/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/12/2019, 1212/2019, 19/12/2019 ve 26/12/2019 

tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve 

lisansı sona erdirilen tüzel kişiler 

 

1 

05/12/2019 tarihli ve 8974-7 sayılı Kurul Kararı ile; 

Halk Enerji Yatırımları Üretim ve İnşaat Anonim Şirketi’ne “Halk Enerji Erzurum

GES” üretim tesisi için verilen 31/12/2015 tarihli ve EÜ/6041-1/03413 numaralı üretim

lisansının 05/12/2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına, SFA Grup Enerji Üretim

Anonim Şirketi’ne “Halk Enerji Erzurum GES” üretim tesisi için eskisinin devamı

mahiyetinde 05/12/2019 tarihinden itibaren 45 yıl (kırkbeş) yıl 26 (yirmialtı) gün süreli

üretim lisansı verilmiştir. 

2 

12/12/2019 tarihli ve 8977-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Yeni Uşak Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiş olan 26/08/2010 tarihli ve EÜ/2729-

1/1687 numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

3 

12/12/2019 tarihli ve 8977-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmiş olan 18/09/2003 tarihli ve

EÜ/211-3/356 numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. 

4 

12/12/2019 tarihli ve 8977-7 sayılı Kurul Kararı ile; 

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine 49 (kırkdokuz) yıl süreyle

OSB dağıtım lisansı verilmiştir. 

5 

12/12/2019 tarihli ve 8977-8 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine (Gaziantep OSB), 49 (kırkdokuz) yıl süreli OSB 

üretim lisansı verilmiştir. 

6 

19/12/2019 tarihli ve 8993-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.’ye, “Heaş Kojenerasyon Tesisi” projesi

için, 29 (yirmidokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

7 

19/12/2019 tarihli ve 8993-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Samsun-Havza Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 

dağıtım lisansı verilmiştir. 

8 

19/12/2019 tarihli ve 8993-6 sayılı Kurul Kararı ile; 

KC Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Başköy Reg. ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli

üretim lisansı verilmiştir. 

9 

19/12/2019 tarihli ve 8993-10 sayılı Kurul Kararı ile; 

Gökzirve Enerji Anonim Şirketi’ne “Gökzirve RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli

üretim lisansı verilmiştir. 

10 

19/12/2019 tarihli ve 9015-33 sayılı Kurul Kararı ile; 

Karadeniz Garanti Biyokütle Enerji Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne,

“Biostor Üretim Tesisi” projesi için, 30 (otuz) yıl 

süreli üretim lisansı verilmiştir. 
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11 

26/12/2019 tarihli ve 9016-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pakmil Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret Ltd. Şti.’ye “Pakmil Biyokütle Santrali”
için verilmiş olan, 15/10/2015 tarihli ve EÜ/5832- 
3/03355 numaralı üretim lisansının Kurul Karar tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, Pakmil
Yağ Pamuk Enerji ve Elektrik Üretim İşletmeleri A.Ş.’ye “Pakmil Biyokütle
Santrali” için, sona erdirilen 15/10/2015 tarihli ve EÜ/5832-3/03355 numaralı üretim
lisansının devamı mahiyetinde ve Kurul Karar tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06/12/2043
tarihine kadar geçerli olan üretim lisansı verilmiştir. 

12 
26/12/2019 tarihli ve 9016-2 sayılı Kurul Kararı ile; 
3A BES Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “3A BES Akyurt Biyogaz Santrali”
projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir. 

13 

26/12/2019 tarihli ve 9016-3 sayılı Kurul Kararı ile; 
Telerko Turizm Anonim Şirketi’ne“Sueno Hotel Kojenerasyon Santrali” için,
01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim
lisansı verilmiştir. 

14 
26/12/2019 tarihli ve 9016-8 sayılı Kurul Kararı ile; 
Adana OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl 
süreli tedarik lisansı verilmiştir. 

15 
26/12/2019 tarihli ve 9016-9 sayılı Kurul Kararı ile; 
Hızlı Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli
tedarik lisansı verilmiştir. 

16 
26/12/2019 tarihli ve 9016-10 sayılı Kurul Kararı ile; 
Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB 
dağıtım lisansı verilmiştir. 

17 

26/12/2019 tarihli ve 9016-11 sayılı Kurul Kararı ile; 
Bav Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Irmak HES” üretim tesisi için verilen
10/03/2011 tarihli ve EÜ/3110-3/1865 numaralı üretim lisansının 26/12/2019 tarihi
itibariyle sonlandırılmasına, Heda Elektrik Üretim Limited Şirketi’ne “Irmak HES”
üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl 3 (üç) ay 14 (ondört) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

18 

26/12/2019 tarihli ve 9016-12 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pak Enerji Üretimi San. ve Tic. A.Ş.’ye “Demirciler HES” üretim tesisi için verilen
17/12/2007 tarihli ve EÜ/1424-2/1034 numaralı üretim lisansının 26/12/2019 tarihi
itibariyle sonlandırılmasına, Elen Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş.’ye “Demirciler HES”
üretim tesisi için, 36 (otuzaltı) yıl 11 (onbir) ay 21 (yirmibir) gün süreli eskisinin devamı 
mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

19 

26/12/2019 tarihli ve 9016-13 sayılı Kurul Kararı ile; 
Pak Enerji Üretimi San. ve Tic. Anonim Şirketi’ne “Kavakçalı HES” üretim tesisi
için verilen 18/02/2009 tarihli ve EÜ/1980-1/1404 numaralı üretim lisansının 26/12/2019
tarihi itibariyle sonlandırılmasına, Elen Enerji Üretimi San. Tic. Anonim Şirketi’ne
“Kavakçalı HES” üretim tesisi için, 38 (otuzsekiz) yıl 1 (bir) ay 22 (yirmiiki) gün süreli
eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir. 

20 

26/12/2019 tarihli ve 9099-1 sayılı Kurul Kararı ile; 
Nassan Elektrik Üretim İnşaat Turizm ve Ticaret Ltd Şti.’ye “Pamukluk Barajı ve
HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim 
lisansı verilmiştir. 

 408/1/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 ve 19/12/2019 tarihli Kararlarıyla 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler 

 

1 

12/12/2019 tarihli ve 8983-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

ARN Endüstriyel Atık Geri Kazanım Kimyasal Ürünler İthalat İhracat

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.

2 

12/12/2019 tarihli ve 8983-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Petro Enerji Kimya Petrol Ürünleri Pazarlama Depolama Sanayi İç ve Dış

Ticaret Anonim Şirketi’ne, 10 (on) yıl süreli Madeni Yağ Lisansı verilmiştir. 

3 

19/12/2019 tarihli ve 8998-3 sayılı Kurul Kararı ile; 

Vitol Havacılık Anonim Şirketi’ne, 15 (onbeş) yıl süreli İhrakiye Teslimi Lisansı 

verilmiştir. 

 408/2/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 tarihli Kararı ile, Sıvılaştırılmış Petrol 

Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen 

tüzel kişiler. 

 

1 

12/12/2019 tarihli ve 8985-1 sayılı Kurul Kararı ile; 

Engaz LPG Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne 12/12/2019 tarihinde yürürlüğe

girmek üzere 15 (onbeş) yıl süreli LPG dağıtıcı lisansı verilmiştir. 

2 

12/12/2019 tarihli ve 8985-2 sayılı Kurul Kararı ile; 

Asya Gaz Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 16.05.2017 tarihli ve LPG- 

DAĞ/7081/18089 numaralı LPG dağıtıcı lisansı sona erdirilmiştir. 

3 

12/12/2019 tarihli ve 8991-4 sayılı Kurul Kararı ile ; 

Esgaz LPG Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin LPG-DAĞ/5237-

1/15442 sayılı LPG dağıtıcı lisansı iptal edilmiştir. 

4 

12/12/2019 tarihli ve 8991-5 sayılı Kurul Kararı ile; 

Şangaz LPG Akaryakıt Ürünleri Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi’nin LPG-DAĞ/3573/12386 sayılı LPG dağıtıcı lisansı iptal edilmiştir. 

 408/3/1-1 
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Güney Marmara Kalkınma Ajansından: 

DÜZELTME İLANI 

Ajansımız tarafından yapılacak personel alımıyla ilgili olarak, 17 Ocak 2020 tarihli ve 

31011 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilan satırları aşağıdaki gibi 

düzeltilmiştir. 

Alınacak İç Denetçinin bölümleri; 

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma 

ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, 

mühendislik 

Tablo 3: İç Denetçi İçin Alınması Planlanan Bölümler 

    

Bölüm İstihdam Edilecek İç Denetçi 

Sayısı 

Mülakata Çağrılacak Aday 

Sayısı (Azami) 

Hukuk, iktisat, maliye, 

işletme, kamu yönetimi, 

uluslararası ilişkiler, 

istatistik, çalışma ekonomisi 

ve endüstri ilişkileri, 

matematik, sosyoloji, 

mimarlık, şehir ve bölge 

planlama, mühendislik 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 537/1-1 

—— • —— 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 

4 Ocak 2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 adet Profesör, 17 adet 

Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplamda 19 adet öğretim üyesi kadrosundan oluşan ilanımız 

iptal edilmiştir. 441/1-1 

—— • —— 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. M43-b1, b3, b4 no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 09.12.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 479/1/1-1 

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

Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. M43-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 09.12.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  479/2/1-1 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. M43-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 09.12.2019 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  479/3/1-1 

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

Derkim Poliüretan San. ve Tic. A.Ş. M47-d3, d4 no’lu paftada bir adet petrol arama 

ruhsatı almak için 10.01.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  479/4/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır illinde sahip olduğu 

İR/TPO/K/4635 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Beykan-69 ve 71 kuyularına ait 

lokasyon sahası ve yolu ile Beykan-71 kuyusu enerji nakil hattı için gerekli olan ancak arazi 

maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1. ve 7. Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin acele el koyma 

kararları bulunan Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Devedurağı mahallesinde bulunan 189 no’lu 

parselin 12.769,52 m2’lik lokasyon sahası ve yolu, 32 m2’lik pilon yeri (mülkiyet), 1629,78 

m2’lik enerji nakil hattı (irtifak) ile 192 no’lu parselin 11.202,42 m2’lik (mülkiyet) kısmının 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 

31.12.2019 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 

üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.  480/1/1-1 

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

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman illinde sahip olduğu 

ARİ/TPO/K/M40-c1-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında açılan Bozhüyük-7 kuyusuna 

ait lokasyon sahası ve biriktirme havuzu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin 

üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Adıyaman 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman ili, 

Merkez ilçesi, Hacıhalil köyü, Pirali Arslanoğlu Kepir mevkiinde bulunan 533 no’lu parselin 

7.226,82 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince 

kamulaştırılmasına karar verilmesi için 31.12.2019 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 480/2/1-1 



18 Ocak 2020 – Sayı : 31012 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 530/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/1/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/3/1-1 



18 Ocak 2020 – Sayı : 31012 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/4/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/6/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/7/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/8/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/9/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/10/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/11/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 532/12/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7217 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası

Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de
Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
İlişkin Kanun

TBMM KARARI
1240 Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin

Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
–– İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
–– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2020-1)
–– TS EN 60282-1 Sigortalar-Yüksek Gerilim-Bölüm:1 Akım Sınırlayıcı

Sigortalar Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/31)
–– TS 1946 Heksan (Gıda Sanayiinde Kullanılan) Standardının Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/2)
–– Fiyat, Kalite ve Standardlar Dairesi Başkanlığı Tebliği (Tebliğ No: FKS-86/26-

27)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/3)
–– Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-99/25-26)’nin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: MSG - MS - 2020/4)
–– Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri

No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt
Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)

–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Sayı: 2020/2)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


