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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından:

ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların

Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğe 50 nci maddesinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Kolluk kuvvetlerinin geçici kullanımına bırakılan araçlara ilişkin işlemler

EK MADDE 1 – (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal  ve ticareti suçuna karıştı-

ğından bahisle elkonulan araçların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile Emniyet Genel Mü-

dürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının geçici kullanımına

bırakılması durumunda; ülkemizde veya yabancı bir ülkede tescil kaydı olup olmadığına ba-

kılmaksızın ve başka bir belge aranmadan bu araçlara Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından

geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar

İçişleri Bakanlığınca belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2018 30318

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Mart 2020
ÇARŞAMBA

Sayı : 31072



Sağlık Bakanlığından:
HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANLARI (HAP)

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere

ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda
sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat
boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak-
tır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel

hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
356 ncı ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Birim: İl sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık bünyesinde

oluşturulan afetlerde sağlık hizmetleri birimini veya bu görevi üstlenen birimi,
c) Büyük ölçekli hastane: 500 ve üzeri yatağı olan hastaneleri,
ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) HAP: Hastane Afet ve Acil Durum Planını,
e) HAP birimi: Orta ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlan-

ması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya
ve temas noktası görevini üstlenen birimi ve bu birimin çalışma alanını,

f) HAP birimi personeli: Birimde görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP
eğitici eğitimini almış olan personeli,

g) HAP ofisi: Büyük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın hazırlan-
ması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekretarya
ve temas noktası görevini üstlenen ofisi ve bu ofisin çalışma alanını,

ğ) HAP ofisi personeli: Ofiste görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi veya HAP
eğitici eğitimini almış olan personeli,

h) HAP temsilciliği: Küçük ölçekli hastane grubunda yer alan hastanelerde HAP’ın ha-
zırlanması, güncellenmesi, tatbiki konularında HAP başkanına bağlı çalışıp, yardımcı olan, sekre-
tarya ve temas noktası görevini üstlenen temsilciliği ve bu temsilciliğin çalışma alanını,

ı) HAP temsilciliği personeli: Temsilcilikte görevlendirilen ve HAP uygulayıcı eğitimi
veya HAP eğitici eğitimini almış olan personeli,

i) Hastane: Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kont-
rol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite
edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan sağlık tesisini,

j) Hastane afet timi: Hastane personelinden, afet timi temel eğitimi almış ve biri doktor
olmak üzere beş sağlık personelinden oluşan timi,
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k) Hastane Afet ve Acil Durum Planı: Ulusal sağlık sisteminin merkez ve il düzeyinde
afet yönetiminin tüm evrelerini kapsayan planları çerçevesinde, hastanelerde afet ve acil durum
yönetimini geliştirmek, hastanelerin fiziksel ve fonksiyonel olarak afete hazırlıklı ve dayanıklı
olmasını, afet halinde; zamanında, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamak amacıyla Sağlık Ba-
kanlığı tarafından geliştirilen, standart çerçeveye ve kılavuza sahip planları,

l) İl Sağlık Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüklerini,
m) İl SAKOM: İl sağlık müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan İl Sağlık Afet ve Acil

Durum Yönetim Merkezini,
n) Küçük ölçekli hastane: ≤ 99 yatağı olan hastaneleri,
o) Komisyon: HAP’ın hazırlanması sürecine aktif olarak katılan ve planı hazırlayan

komisyonu,
ö) Orta ölçekli hastane: 100-499 yatağı olan hastaneleri,
p) UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekibini,
r) Yıllık HAP eylem planı: HAP ile ilgili yıl içerisinde planlanan yapısal ve yapısal ol-

mayan iyileştirme, güncelleme, eğitim ve tatbikatların yer aldığı çizelgeyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Hastane afet ve acil durum planları
MADDE 5 – (1) Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Genel Müdürlük tara-

fından yürütülür.
Yerel düzeyde sorumluluk
MADDE 6 – (1) İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koor-

dine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil
sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.

Koordinasyon
MADDE 7 – (1) HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordi-

nasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilir.
Hastane afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu
MADDE 8 – (1) HAP hazırlama komisyonu aşağıda belirtilen personelden oluşturu-

lur:
a) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde;
1) Başhekim,
2) Başhekim yardımcısı,
3) İdari ve mali hizmetler müdürü,
4) Hasta hizmetleri ve sağlık otelciliği müdürü (varsa),
5) Sağlık bakım hizmetleri müdürü,
6) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hekim,
7) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hemşire,
8) Ameliyathaneden sorumlu hekim,
9) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,
10) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,
11) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,
12) Halk sağlığı uzmanı (varsa),
13) Güvenlikten sorumlu müdür yardımcısı,
14) Döner sermayeden sorumlu müdür yardımcısı,
15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,
16) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,
17) Kalite direktörü,
18) Sivil savunma uzmanı veya amiri,
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19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi,
iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yar-
dımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel.

b) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde;
1) Başhekim,
2) Hastane müdürü,
3) Sorumlu hemşire,
4) Kalite direktörü,
5) Acil servis hekimi,
6) Laboratuvar sorumlusu.
c) Özel hastanelerde;
1) Mesul müdür,
2) Mesul müdür yardımcısı,
3) Başhemşire,
4) Başhemşire yardımcısı (varsa),
5) Hastane müdürü (varsa),
6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),
7) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hekim,
8) Acil servisten/acil polikliniğinden/acil ünitesinden sorumlu hemşire,
9) Güvenlikten sorumlu müdür,
10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,
11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,
12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,
13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,
14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),
15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,
16) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,
17) Laboratuvar sorumlusu,
18) Kalite temsilcisi direktörü,
19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi,

iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yar-
dımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.
ç) Üniversite hastanelerinde;
1) Başhekim,
2) Başhekim yardımcısı,
3) Başhemşire,
4) Başhemşire yardımcısı (varsa),
5) Hastane müdürü (varsa),
6) Hastane müdür yardımcısı (varsa),
7) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hekim,
8) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hemşire,
9) Güvenlikten sorumlu müdür,
10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,
11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,
12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,
13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,
14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),
15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,
16) Laboratuvar sorumlusu,
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17) Kalite direktörü,
18) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,
19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi,

iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yar-
dımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.
d) Belediye hastanelerinde;
1) Başhekim,
2) Başhekim yardımcısı,
3) Başhemşire,
4) Başhemşire yardımcısı (varsa),
5) Hastane idari müdürü (varsa),
6) Hastane idari müdür yardımcısı (varsa),
7) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hekim,
8) Acil servisten/acil ünitesinden sorumlu hemşire,
9) Güvenlikten sorumlu müdür,
10) Ameliyathaneden sorumlu hekim,
11) Ameliyathaneden sorumlu hemşire,
12) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hekim,
13) Yoğun bakım hizmetlerinden sorumlu hemşire,
14) Halk sağlığı uzmanı (varsa),
15) Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlusu,
16) Laboratuvar bölüm sorumlusu,
17) Kalite direktörü,
18) HAP ofisi/birimi/temsilcisi personeli,
19) İş sağlığı profesyoneli (iş güvenliği uzmanı, iş güvenliği teknisyeni, işyeri hekimi,

iş hijyenisti, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği personeli, iş sağlığı ve/veya iş güvenliği teknik/yar-
dımcı personelinden biri), yok ise iş sağlığı alanında eğitimli personel,

20) Sivil savunma uzmanı veya amiri.
Hastane afet ve acil durum planı başkanı
MADDE 9 – (1) Bakanlığa bağlı hastanelerde, üniversite hastaneleri ve belediye has-

tanelerinde hastane başhekimi, özel hastanelerde mesul müdür HAP başkanıdır. HAP’ın, ha-
zırlanmasından ve uygulanmasından HAP başkanı sorumludur.

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanması
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik ile büyük ölçekli hastane grubunda yer alanlarda

HAP ofisi, orta ölçekli hastane grubunda yer alanlarda HAP birimi, küçük ölçekli hastane gru-
bunda yer alanlarda HAP temsilciliği, HAP’ın hazırlanması konusunda HAP başkanına ve HAP
hazırlama komisyonuna yardımcı olur ve HAP başkanına bağlı olarak çalışır. Söz konusu
ofis/birim ve temsilcilikler çalışmalarını kalite yönetim birimi ile iş birliği içinde yürütür.

(2) HAP temsilciliği/birimi/ofisi, iletişim ve haberleşme araçları ile HAP’ın bir örne-
ğinin muhafaza edildiği alanlar olmalıdır. Bu alanlar, tatbikatlar ile afet ve acil durumlarda,
HAP hazırlama komisyonu ve temel pozisyonlarda görevli personelin toplanma alanı ve olay
yönetim merkezi olarak kullanılır.

(3) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastaneleri, HAP kapsamında acil du-
rum planı yapar. Genel Müdürlük tarafından yayınlanan HAP hazırlama kılavuzunda belirtilen
ilgili bölümler hazırlanır.

(4) Tüm hastanelerde, 9 uncu maddede belirtilen, hastanelerin en yetkili kişisi başkan-
lığında 8 inci maddede belirtilen üyelerden HAP hazırlama komisyonu oluşturulur. Oluşturulan
komisyon söz konusu yıl içinde en geç 15 Ocak tarihine kadar hastanenin planını ve yıllık HAP
eylem planını hazırlar. Hazırlanan HAP ve eylem planı inceleme makamına gönderilir.
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(5) HAP hazırlama komisyonu tarafından yapılan tüm toplantılar tutanak altına alınır
ve inceleme makamına gönderilir. HAP komisyon toplantılarının yapılmasının sağlanması ve
takip edilmesi inceleme makamı tarafından yapılır.

Hastane afet ve acil durum planlarının incelenmesi
MADDE 11 – (1) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde HAP’ın

incelenmesinden kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu başkanlık sorumludur.
(2) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde HAP’ın incelenmesin-

den halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanlık sorumludur.
(3) Özel hastanelerde HAP’ın incelenmesinden sağlık hizmetlerinden sorumlu başkan-

lık sorumludur.
(4) Üniversite hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden üniversite rektörlüğü sorumludur.
(5) Belediye hastanelerinde HAP’ın incelenmesinden belediye başkanlığı sorumludur.
(6) Hastanelerce hazırlanan tüm HAP’lar, inceleme makamları tarafından, HAP hazır-

lama kılavuzuna uygunluğu değerlendirilerek ve Bakanlıkça belirlenen standart inceleme formu
kullanılarak incelenir. Uygun görülen HAP, il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden so-
rumlu başkanlığa gönderilir. İncelenen HAP’ın Bakanlıkça belirlenen standart denetleme for-
muna uygunluğunu Birim kontrol ederek il sağlık müdürüne onaylatır. Birim tarafından planda
istenilen değişiklikler inceleme makamı üzerinden talep edilir. Hastanelerin yıllık HAP eylem
planları ve görüş gerektiren konular il sağlık müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildiri-
lir.

(7) İl sağlık müdürlüğünde, inceleme makamı ile Birim aynı başkanlığın sorumlulu-
ğunda ise, inceleme makamı tarafından yapılması gereken iş ve işlemler için Birim görevlen-
dirilemez.

Hastane ek binaları
MADDE 12 – (1) Hastanelerin farklı kampüslerde yer alan ek binaları söz konusu ol-

duğunda her bir bina için ayrı HAP hazırlanır. HAP başkanı ve HAP komisyonu ek binalar için
de aynı kişi ve kişilerdir, ancak HAP başkanı gerek görürse her ek bina için ayrı bir HAP ko-
misyonu oluşturabilir ve bir sorumlu görevlendirebilir.

Hastane afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında sorumluluk
MADDE 13 – (1) Bakanlığa bağlı AI, AII, B, C, D ve EI grubu hastanelerde HAP’ların

hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
sorumludur.

(2) Bakanlığa bağlı EII ve EIII grubu ilçe devlet hastanelerinde HAP’ın hazırlanması,
uygulanması ve tatbikatların yapılmasından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sorumludur.

(3) Üniversite hastanelerinde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların ya-
pılmasından üniversite rektörlüğü sorumludur.

(4) Belediye hastanelerinde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapıl-
masından belediye başkanlığı sorumludur.

(5) Özel hastanelerde HAP’ın hazırlanması, uygulanması ve tatbikatların yapılmasından
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumludur.

İdari yaptırımlar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikle belirtilen hükümlere aykırı davranan sorumlular

hakkında fiillerinin niteliğine göre 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümlerinde öngörülen müeyyideler uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hastane Afet ve Acil Durum Planlarının Güncellenmesi ve Tatbikatlar

Hastane afet ve acil durum planlarının güncellenmesi
MADDE 15 – (1) HAP yılda en az bir kez, hastane bünyesinde oluşturulacak, HAP ha-

zırlama komisyonu tarafından güncellenir. Güncellenen planlar en geç 15 Ocak tarihine kadar
incelenmek üzere inceleme makamına gönderilir. İncelenen HAP her yıl 15 Şubat tarihine kadar
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il sağlık müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa, üst yazı ile dijital olarak
11 inci maddede yer alan hususlar göz önüne alınarak onaylanmak üzere gönderilir ve birim
tarafından standart denetleme formuna uygunluğu kontrol edilir. HAP onaylandıktan sonra has-
tane tarafından yazılı doküman haline getirilir. Hastanelerin personel birimleri her türlü personel
değişikliğini HAP ofisi/birimi/temsilciliğine bildirmek zorundadır. Bildirilen değişiklikler eğer
HAP şemasındaki idari görevlere ilişkinse HAP’ta anında değişiklik yapılır. Söz konusu deği-
şiklik ekipler içinde ise ve stratejik bir görev değilse Temmuz ve Ocak aylarına kadar tamam-
lanarak toplu olarak HAP’a yansıtılır. Yapılan güncellemeler bu tarihlerde, değişiklik ve gün-
celleme kayıt çizelgesine işlenerek inceleme makamına, inceleme makamı tarafından il sağlık
müdürlüğü acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa bildirilir.

(2) Yıl içerisinde herhangi bir olay yaşanması durumunda, edinilen tecrübelere ve ih-
tiyaca göre komisyon tarafından HAP gözden geçirilir ve 15 Ocak tarihi beklenmeden güncel-
lenir. Yapılan her türlü güncelleme, değişiklik ve güncelleme kayıt çizelgesine işlenerek ince-
leme makamına, inceleme makamı tarafından onaya sunmak üzere il sağlık müdürlüğü acil
sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlığa bildirilir.

Tatbikatlar
MADDE 16 – (1) Plan yıl içerisinde en az bir kez masa başı tatbikatı, bir kez de fonk-

siyonel (saha) tatbikat ile test edilir. Tatbikatlarda her yıl farklı bir senaryo uygulanır. İl düze-
yinde hazırlanan sağlık afet ve acil durum planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta görev-
lendirilen hastanenin ayrıca tatbikat yapmasına gerek yoktur. Tatbikat tarihleri her yılın ilk haf-
tasında hastane ve birim ile birlikte belirlenir. Belirlenen tarihler hastane tarafından inceleme
makamına bildirilir. Hastane tarafından tatbikat tarihinde değişiklik yapılması gerektiği du-
rumlarda, inceleme makamına ve birime bilgi verilir.

(2) Tatbikatlar esnasında birimden ve tatbikat yapılan hastanenin, 11 inci maddede be-
lirtilen inceleme makamından birer yetkili hazır bulunur. Birim yetkilisi Bakanlıkça belirlenen
HAP tatbikat değerlendirme standart formunu doldurur. Daha sonra, doldurulan formu göz
önüne alarak tatbikata ilişkin raporu hazırlar.

(3) Tatbikat sonunda hastane, birim ve inceleme makamı temsilcilerinin katılımıyla tat-
bikat değerlendirmesi yapılır. Hastane hazırlayacağı tatbikat raporunu, varsa tatbikatın video
görüntüsü ve resimlerini de ekleyerek, birime gönderir. Birim kendi hazırladığı rapora hasta-
nenin gönderdiği raporu da ekleyerek hastanenin bağlı bulunduğu kurumun inceleme makamına
gereği için gönderir.

(4) Birim tarafından hastane ile birlikte belirlenen tatbikat tarihleri Ocak ayında, ger-
çekleştirilen tatbikat raporları üç aylık periyotlar şeklinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

(5) Tatbikatlarda görsel ve yazılı basının yapacağı habere yönelik izinlerin verilmesin-
den;

a) Kamu ve özel hastaneler için il sağlık müdürlüğü,
b) Üniversite hastaneleri için üniversite rektörlüğü veya rektörlükçe yetkilendirilen baş-

hekimlik makamı,
c) Belediye hastaneleri için belediye başkanlığı veya başkanlıkça yetkilendirilen baş-

hekimlik makamı,
yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HAP Eğitimleri

Hastane afet ve acil durum plan eğitimleri
MADDE 17 – (1) Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) ile ilgili sertifikalı

eğitimler 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ser-
tifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında yürütülür.

(2) HAP Uygulayıcı Eğitimleri;
a) Kamu hastaneleri için: Birim veya kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu baş-

kanlık tarafından eğitim düzenlenir. Kamu hastaneleri hizmetlerinden sorumlu başkanlık
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tarafından düzenlenen eğitimlerin tarihleri, birimin bilgisi dahilinde belirlenir ve eğitimlere
birim tarafından gözlemci olarak katılım sağlanabilir. Eğitim öncesi ve sonrası eğitim tarihleri,
eğitmen ve katılımcı listeleri birime gönderilir.

b) Özel hastaneler için: Birim ve sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık ile birlikte
eğitim düzenlenir.

c) Üniversite, belediye ve EII ve EIII grubu ilçe devlet hastaneleri için: Birim tarafından
eğitim düzenlenir.

ç) Eğitim süresi en az üç gün ve bir oturumdaki katılımcı sayısı en az 10, en fazla 30
kişi olabilir. Eğitimde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin
değişmesi gerektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından ya-
pılır.

(3) HAP uygulayıcı eğitimlerine 8 inci maddede yer alan HAP komisyonunda bulun-
ması zorunlu olan kişiler ve 11 inci maddede yer alan incelemeden sorumlu kişiler katılır. HAP
komisyonunda yer alan üyelerin eğitimi tamamlandıktan sonra bu kişilere ek olarak hastanelerin
belirlediği kişiler de HAP eğitimlerine katılabilir. HAP Uygulayıcı Eğitimini tamamlayan ka-
tılımcılara, katılım belgesi düzenlenir.

(4) Yönetici eğitimi: Birim tarafından eğitim düzenlenir. Eğitime hastane başhekimi,
mesul müdür ve inceleme makamından sorumlu kişi katılır. Eğitim süresi bir gündür ve eği-
timde Genel Müdürlükçe hazırlanan standart eğitim içeriği kullanılır. İçeriğin değişmesi ge-
rektiğinde bu işlem Genel Müdürlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılır. Yönetici,
talep ettiği takdirde üç günlük uygulayıcı eğitimine katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıtların tutulması
MADDE 18 – (1) Bilgi kaybını önlemek ve veri kaydını standartlaştırmak için tüm

hastaneler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve UMKE timleri Bakanlık tarafından be-
lirlenen triyaj kartını kullanacaklardır.

Hastanelerde afet timlerinin oluşturulması
MADDE 19 – (1) Hastaneler; 99 yatak kapasitesine kadar en az bir, 100-300 arası yatak

kapasitesine sahip ise en az iki, 301-499 arası yatak kapasitesine sahip ise en az üç, 500-999
arası yatak kapasitesine sahip ise en az dört, 1000-1999 arası yatak kapasitesine sahip ise en
az altı, 2000-2999 arası yatak kapasitesine sahip ise en az 8, 3000 ve üzeri yatak kapasitesine
sahip ise en az on afet timi oluşturmak ve oluşturulan afet timi/timlerine, Bakanlıkça eğitim
içeriği belirlenen hastane afet timi temel eğitimi ile afet ve acil durumlarda, hastanelerinde ve
afet bölgesinde sunulacak sağlık hizmeti kalitesini artırmak için gerekli yeterliliği kazandıracak
eğitimleri aldırmak zorundadır. Hastane afet timleri olağan durumda asli görev yerlerinde hiz-
met eder, HAP uygulanırken gerekmesi halinde öncelikle tahliye ve hastanede yapısal hasarlar
olması durumunda medikal kurtarma işleminde görev alırlar.

Düzenleme
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci maddenin altıncı fıkrasında yer alan standart inceleme

formu 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlıkça düzenlenip ilgili birimlere duyurulur.
(2) Hastane UMKE timi/timlerini oluşturan ve UMKE temel eğitimi aldıran hastanele-

rin UMKE timleri, hastane afet timi olarak görev yapacaklardır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 20/3/2015 tarihli ve 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Has-

tane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve teknoloji uzmanı ile sanayi ve tek-

noloji uzman yardımcılarında aranacak nitelikleri, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, ye-
terlik sınavlarını, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında istihdam edilecek

sanayi ve teknoloji uzmanları ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun Ek 41 inci maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 409 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Başkanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Birim: Bakanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerini,
d) Birim amiri: Birimin en üst amirini,
e) Eğitim: Sanayi ve teknoloji uzmanları ile sanayi ve teknoloji uzman yardımcılarının

kurum, kuruluş ve işletmelerde tabi tutuldukları uygulamalı eğitimi,
f) Giriş sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavını,
g) Giriş Sınavı Komisyonu: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Giriş Sınavı Komisyonunu,
ğ) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye

ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri,
h) Jüri: Tez Jürisini,
ı) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Tez: Uzmanlık Tezini,
k) Uzman: Sanayi ve Teknoloji Uzmanını,
l) Uzman yardımcısı: Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısını,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) Yeterlik Sınavı: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,
o) Yeterlik Sınav Komisyonu: Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınav Komis-

yonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Bakanlığa uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç du-

rumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak giriş sınavı ile alınırlar.
(2) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü yapılır.
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(3) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde yazılı sınava çağrılacak
adayların sayısı, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yirmi katından fazla olamaz.
KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki
aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az
olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayı-
sının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

(4) Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde sınav duyurusunda belirtilen kadro
sayısının en fazla dört katı kadar aday sınava çağrılır. KPSS puanı en yüksek olandan başlamak
üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağ-
rılır.

(5) Yazılı veya sözlü sınava çağırılacakların sayısı, duyuruda belirtilen kadro sayıları
dikkate alınarak mezun olunan bölümlere göre ayrı ayrı belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, son başvuru tarihi, başvuru yeri, KPSS

puan türü ve asgarî puanı, puan sıralamasına göre giriş sınavına alınacak aday sayısı, atama
yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri, alanlara göre alınacak uzman yardımcısı sayısı,
alım yapılacak bölümler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, baş-
vuruda istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından be-
lirlenir ve giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ve Bakanlığın internet sitesi ile Resmî Gazete’de ilan edilir.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,
b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakülteleri ile en

az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının mimarlık, şehir ve bölge planlama, ma-
tematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri, sosyoloji ve mühendislik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almış olmak,
ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-

mış olmak,
şarttır.
Başvuru
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı başvurusu, Bakanlığın internet sayfasında yayımlanan

başvuru formu elektronik ortamda doldurulmak suretiyle sınav ilanında belirtilen tarih ve saate
kadar yapılır.

Başvuruların incelenmesi ve adayların giriş sınavına kabulü
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkan-

lık, başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Ger-
çeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılır. Giriş sınavına ka-
tılmaya hak kazanan adaylar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Giriş sınavı komisyonu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısı

veya birim amirinin başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji uzman-
ları veya yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından
Bakan tarafından seçilecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Bakan tarafından beş yedek üye
belirlenir.
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(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dere-

ceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(4) Giriş sınavı komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Giriş sınavı duyurusunu hazırlamak,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,
c) Yazılı sınavı yaptırmak,
ç) Yazılı ve/veya sözlü sınavı yapmak ve değerlendirmek,
d) Yazılı ve/veya sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayları ilan etmek,
e) Giriş sınavını asıl ve yedek olarak kazanan adayları belirlemek ve ilan etmek,
f) Giriş sınavı sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,
g) Giriş sınavına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, Bakanlık tarafından klasik

veya test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav adayların mezun oldukları bölümlere bağlı olarak aşağıda belirtilen dört

grupta yapılır.
a) Siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, işletme ve iktisat grubunun yazılı sınav ko-

nuları:
1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkın-

ma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Ma-
liyesi.

2) İkincil alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borç-
lar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku.

b) Hukuk grubunun yazılı sınav konuları:
1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku,

Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar
Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hu-
kuku ve Kıymetli Evrak Hukuku.

2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve
Politikaları, Kamu Maliyesi.

c) Mühendislik grubunun yazılı sınav konuları:
1) Asıl alan; Temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
ç) Mimarlık, şehir ve bölge planlama, matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri,

sosyoloji grubunun yazılı sınav konuları:
1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları.
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve

Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk.
(3) Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil ala-

nından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.
(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları ve puanları ile

sınav süresini gösterir tutanak Sınav Komisyonu tarafından imzalanır.
(5) Soru kitapçıkları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp mu-

hafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.
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(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-
sinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Yazılı sınav, Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Komisyon
üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır.

(8) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(9) Yazılı sınavda başarılı olanlar Sınav Komisyonu tarafından Bakanlık internet site-
sinde ilan edilir.

(10) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul
ve esaslar protokolle belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması halinde, yazılı sı-

navdaki başarı sırasına göre sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört katı
kadar aday ile son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavının sözlü olarak yapılması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan baş-
lamak üzere yapılan sıralamaya göre sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının en fazla dört
katı kadar aday ile son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(3) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sınav tarihinden en az yirmi gün önce
Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan,

(b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve ve-
rilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt
sistemi kullanılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı olmak için Sınav Komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam
puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Sınav Komisyonu, yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın

ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav
puanını esas alarak giriş sınavı başarı puanını tespit eder ve nihai başarı sıralamasını alanlara
göre ayrı ayrı yapar. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya
öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile ilanda
belirtilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Sınav duyurusunda öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadrolara adayların giriş
sınavındaki başarısızlığı ya da yeterli başvuru olmaması nedeniyle atama yapılamaması halinde
boş kalan kadrolara Sınav Komisyonu kararıyla diğer öğrenim dallarında giriş sınavına katıla-
rak başarılı olan adaylar arasından sınavdaki başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve adaylara ayrıca teb-
ligat yapılmaz. Atanmaya hak kazanan asıl adaylar, ilanda belirtilen süre içerisinde sınav so-
nuçlarıyla birlikte yayımlanan atanmaya ilişkin başvuru formunu doldurur. Başarı sırasına göre
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oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.
Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına
göre atanır.

(4) Giriş sınavına ilişkin belgeler Başkanlıkta saklanır.
Giriş sınavı sonucuna itiraz
MADDE 14 – (1) Adaylar giriş sınavı sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren yedi gün

içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar beş iş günü içinde karara bağ-
lanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Atama
MADDE 15 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlar hakkında yapılacak inceleme sonu-

cunda atanmasına engel bir durumu bulunmadığı tespit edilenler uzman yardımcısı kadrolarına
atanırlar.

(2) Başvuru formundaki bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
giriş sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Eğitimi

Uzman ve uzman yardımcılarının yetiştirilmesi ve eğitimi
MADDE 16 – (1) Birimlerce uzman yardımcıları için aday memurluk eğitimi dışında

özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır. Birimlerce ihtiyaç duyulması ha-
linde uzman yardımcılarına diğer birimlerde, kurumlarda veya işletmelerde staj yaptırılabilir.

(2) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Bakanlığın görev alanı ile ilgili inceleme ve araştırma yapılmasını,
b) Uzman yardımcılarına, görevlerinde uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım, kavram,

yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandırılmasını,
c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri, stratejik yönetim

anlayışı konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,
ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bakanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,
e) Meslekî bilgi ve becerilerin edinilmesini, bunun için gerektiğinde birimlerde staj

amaçlı rotasyona tabi tutulabilmelerini,
f) Bakanlığın bağlı, ilgili ve koordine edilen kuruluşları ile meslek kuruluşlarının görev

ve fonksiyonlarının yerinde tanıtılmasını,
g) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,
sağlamaya yönelik çalışmaları kapsar.
(3) Uzman ve uzman yardımcılarına Bakanlığın görev alanlarına ilişkin konularda Ba-

kanlık ile üniversiteler arasında yapılacak protokol çerçevesinde yüksek lisans veya doktora
yapma imkânı sağlanabilir.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları, Bakanlığın gerekli görülen birimlerinde ve kendi
görev alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile işletmelerde staj ve/veya eğitime gönderilebi-
lirler.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları, eğitime gönderildikleri kurum, kuruluş ve işletme
hakkında edindikleri müşteri çevresi, üretim sırları ya da işverenin yaptığı diğer işlere ilişkin
ticari bilgileri, diğer kurum, kuruluş, işletmeler veya üçüncü kişilerle paylaşamazlar.

(6) Uzman ve uzman yardımcılarının eğitim, staj, araştırma ve inceleme gibi maksatlarla
yurt dışına gönderilmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
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Hizmet içi eğitimi
MADDE 17 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, bilim, sanayi, teknoloji ve ekonomi

alanlarındaki gelişme ve yeniliklerin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi, Bakanlığın görev
ve faaliyetleri çerçevesinde politika oluşturulması, strateji hazırlanması ve analizler yapılması
konularında bilgi, birikim ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitime tabi tu-
tulabilirler.

(2) İhtiyaç duyulması halinde üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılır.

(3) Birimler, hizmet içi eğitimi müstakil olarak ya da diğer birimlerle birlikte düzenle-
yebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık için aranan şartlar
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için;
a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı

kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
b) Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
c) Yeterlik sınavında başarılı olması,
ç) Yeterlik sınav tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavı tarihinden itibaren iki yıl

içerisinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde puana sahip olduğunu gösterir bel-
geyi veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bu-
lunan başka bir belgeyi ibraz etmesi,

şarttır.
Tez jürisi
MADDE 19 – (1) Birim amirinin teklifi ve Bakanın onayı ile uzman yardımcılarının

görev yaptığı birimlerde tez jürisi oluşturulur.
(2) Jüri, uzman yardımcısının görev yaptığı birimin bağlı olduğu bakan yardımcısı veya

ilgili birim amiri başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji uzmanları
veya yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından be-
lirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Personel Dairesi Başkanı jürinin daimi üyesidir. Ayrıca,
aynı usulle beş yedek üye tespit edilir.

(3) Jüri en az dört üye ile toplanır. Jüri üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardın-
dan teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, ve-
rilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez başarılı kabul edilir. Jüri, her bir
üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya başarısız sayılma nedenlerini içeren bir
değerlendirme raporu hazırlar.

Jürinin görevleri
MADDE 20 – (1) Jürinin görevleri şunlardır:
a) Araştırma yöntemlerini ve tez konusunu belirlemek.
b) Tezlerin değerlendirilmesi yöntemini belirlemek.
c) Tezleri değerlendirmek.
Tez konusu ve tez danışmanlarının belirlenmesi
MADDE 21 – (1) Uzman yardımcısı, aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve re-

fakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın göreve başlamasından
itibaren iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde tez danışmanlarına ilişkin önerisini
birim amirine iletir. Jüri tarafından beş iş günü içerisinde tez danışmanı belirlenir. Uzman yar-
dımcısı, Bakanlığın ve birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak tez danışmanı ile
birlikte belirlediği en az üç tez konusu önerisini ve araştırma yöntemlerini tez jürisine intikal
ettirmek üzere birim amirine sunar. Jüri tarafından tez konusu yedi iş günü içerisinde belirlenir.
Uzman yardımcısının, tez danışmanını veya tez konusunu değiştirmek istemesi halinde aynı
usulle tez danışmanı veya tez konusu yeniden belirlenir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadan tez danışmanı ve
tez konusu önerisinde bulunmayan uzman yardımcısı tez vermemiş sayılır.

(3) Uzman yardımcısına tez konusunun belirlenmesinden itibaren on iki ay tez hazır-
lama süresi verilir.

(4) Kamu teşkilatlanmasına ilişkin düzenlemeler kapsamında başka bir kurumdan Ba-
kanlığımıza sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı olarak atananların hazırlayacakları uzmanlık
tezinin konusu daha önce görev yaptıkları kurumun görev alanına ilişkin olabilir. Bu durumda
bulunan uzman yardımcılarına, tezlerini hazırlamaları için talep etmeleri halinde bu maddenin
birinci fıkrasında belirtilen süreye ilave olarak en fazla bir yıl süre verilebilir.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 22 – (1) Tez konusunun, Bakanlıkta veya diğer kamu kurumlarında daha önce

uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında savunulmamış olması esastır.
(2) Uzman yardımcısının Türkçe olarak hazırlayacağı uzmanlık tezinin, kendi görüş ve

değerlendirmelerini içermesi, Bakanlık Tez Hazırlama Yönergesindeki usullere göre hazırlan-
ması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(3) Uzmanlık tezi, daire başkanı, sanayi ve teknoloji uzmanı veya öğretim üyesi danış-
manlığında hazırlanır. Aynı tez için bir tanesi Bakanlık içinden diğeri de Bakanlık dışından ol-
mak üzere iki danışman belirlenebilir.

(4) Bakanlık personeli olan tez danışmanı, aynı dönemde en fazla iki uzman yardımcı-
sına danışmanlık yapabilir.

Tezin teslimi
MADDE 23 – (1) Uzman yardımcısı, tez hazırlanması için tanınan süre içerisinde ha-

zırladığı tezi ve tez danışmanının değerlendirme raporunu tez jürisine intikal ettirmek üzere
birim amirine sunar.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için birim amiri tarafından
altı aya kadar ek süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve savunulması
MADDE 24 – (1) Birim amirine sunulan tezler ve değerlendirme raporları, beş gün

içinde tez jürisinin asıl ve değerlendirmeye katılan yedek üyelerine gönderilir.
(2) Tez jürisi, 22 nci maddedeki esaslara ve kendi belirleyeceği değerlendirme kriter-

lerine göre, teslim aldığı tezleri iki ay içinde inceler ve uzman yardımcısını tezini savunmak
üzere çağırır.

(3) Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez
konusu ile ilgili sorularını danışmanı eşliğinde cevaplandırır.

(4) Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına
girememiş olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti
olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

(5) Tezi kabul edilen uzman yardımcılarının isimleri ve tez değerlendirme puanları ilgili
birimlerce tezin kabulünden itibaren beş iş günü içerisinde Başkanlığa bildirilir.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 25 – (1) Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Uzman yardımcısı ikinci hakkında, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak
sonucun kendisine tebliğinden itibaren üç ay içerisinde hazırlamış olduğu tezi düzeltir.

(2) Uzman yardımcısı ikinci hakkında, yeni bir tez konusu verilmesini istemesi halinde,
kendisine altı aylık bir süre verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 26 – (1) Yeterlik sınavı, uzman yardımcısının 18 inci maddenin birinci fıkra-

sının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağlamasından itibaren altı ay içerisinde Yeterlik
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Sınav Komisyonunca belirlenecek tarihte yapılır. Yeterlik sınavı tarihi yeterlik sınavının yapı-
lacağı tarihten en az bir ay önce belirlenerek ilgili birimlere duyurulur.

(2) Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversite-
lere de yaptırılabilir. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik
Sınav Komisyonunca hazırlanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri Başkanlık tarafından yü-
rütülür.

(3) Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şek-
linde yapılır. Yeterlik sınavının kapsamındaki konular ve mevzuat listesi uzman yardımcılarının
bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde yayımlanır veya
ilgili birimlere duyurulur. Sınavda adaylara açık uçlu sorular da sorulabilir. Bu durumda, açık
uçlu soru/soruların toplam puanı, yüz üzerinden otuzu geçemez. Yüz puan üzerinden en az yet-
miş puan alanlar sınavda başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde
geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara altı ay içinde ikinci sınav hakkı ve-
rilir.

(5) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içeri-
sinde, Başkanlığa yapılır. İtirazlar, komisyona ulaştığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde
Yeterlik Sınav Komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı olarak bil-
dirilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu ve görevleri
MADDE 27 – (1) Yeterlik Sınav Komisyonu, Bakanın görevlendireceği bir bakan yar-

dımcısı veya birim amirinin başkanlığında, birim amirleri, daire başkanları, sanayi ve teknoloji
uzmanları ya da yükseköğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri ara-
sından Bakan tarafından belirlenecek toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, Bakan tarafından beş
yedek üye tespit edilir.

(2) Yeterlik Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dere-
ceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının
veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçe-
lendirilir.

(4) Yeterlik Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,
b) Sınavı yapmak ve değerlendirmek,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları karara bağlamak,
ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Başarı puanı
MADDE 28 – (1) Uzmanlığa atananların başarı puanı, tez ve yeterlik sınavındaki not-

ların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
Uzmanlığa atanma
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki şartları sağlayan uzman yar-

dımcısı, on beş iş günü içerisinde görev yaptığı birime sanayi ve teknoloji uzmanı olarak ata-
nır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 30 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayan-

lar,
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c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara

atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluk
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev ala-

nına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme

ve analizler yapmak,
b) Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin

önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,
c) Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,
ç) Bilim, sanayi ve teknoloji alanı ile diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,
d) Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,
e) Makam ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarının yetiştirilmelerine katkıda bulunurlar.
(3) Uzman ve uzman yardımcılarına, teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı karar-

namelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim,
inceleme ve soruşturma yaptırılabilir.

(4) Uzman ve uzman yardımcıları kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak
ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı disiplin amirlerine karşı sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre sanayi ve teknoloji uzmanı veya

sanayi ve teknoloji uzman yardımcısı unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle Bakanlıktaki
görevlerinden ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, daha önce asaleten atanmış olmaları, boş
kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla uzmanlığa veya uzman yardımcılığına
atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 33 – (1) 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-

nayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 18/3/2002 tarihli ve

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atana-
caklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mevcut uzman yardımcılarına uygulanacak yönetmelik
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde uzman yardımcısı kad-

rolarında bulunanların tez, yeterlik sınavı ve uzmanlığa atanma işlemlerinde 14/4/2012 tarihlive
28264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Ticaret Bakanlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT

2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kay-
da Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’e aşağıdaki geçici madde eklen-
miştir.

“Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İh-
racatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön
onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç)
öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mal-
lara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hüküm-
lerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları ta-
nımlamaya,  izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya,
uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine
35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
“35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP:
2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19,
3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/6/2006 26190
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 13/7/2006 26227
2- 28/11/2007 26714
3- 26/12/2007 26738
4- 27/6/2008 26919
5- 30/9/2010 27715
6- 21/4/2011 27912
7- 1/8/2013 28725
8- 11/3/2016 29650
9- 11/7/2017 30121
10- 22/3/2018 30386
11- 1/6/2018 30438
12- 1/9/2018 30522
13- 28/9/2018 30549
14- 18/4/2019 30749

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                  18 Mart 2020 – Sayı : 31072



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/9)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu

Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan

bankaların yabancı para yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanır:

MADDE 2 – Bu Tebliğ 6/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

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

rütür.
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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

32- 18/1/2020 31012

33- 7/3/2020 31061
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 2401 

—— • —— 
Alanya 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2400 
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Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2408 

—— • —— 
Kozan 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2409 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
DEMONTAJ, MONTAJ, KAYNAK, TAMİR İŞLERİ İLE GEREKLİ MALZEMELERİN  
YERİNE GETİRİLMESİ, ÇIKAN MALZEMELERİN DE FABRİKAMIZ SAHASINDA  

GÖSTERİLEN YERE TAŞINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Burdur Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız kısımlarında  demontaj, montaj, kaynak, tamir işleri ile gerekli malzemelerin 

yerine getirilmesi, çıkan malzemelerin de Fabrikamız sahasında gösterilen yere taşınması 

İhale kayıt numarası : 2020/147869  

1-İdarenin  

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus 
Emre  Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR  

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı :  Fabrikamız kısımlarında çeşitli çap ve ebatlarda sac-
boru kesim, söküm, demontaj, kaynaklı montaj, 
tamir işleri ile çeşitli ebatlarda ventil, redüksiyon, 
çekvalf, kompansatör, flanş sökümü, kesimi, 
montajı, kaynağı, makara imalatı ve bahsi geçen 
işler için malzemelerin yerine getirilmesi, çıkan 
malzemelerin de Fabrikamız sahasında gösterilen 
yere taşınması  

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren, 75 Takvim Günüdür. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 
Toplantı Salonu  

b) tarihi ve saati : 30/03/2020 Pazartesi Günü saat 14.30 

4-İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5-Teklifler 30/03/2020 Pazartesi Günü  saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

8-Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç  4734 ve 4735 sayılı kanunlara 
tabi olmayıp,Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 2351/1-1 
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KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMESİ  
SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden: 
1 - Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde 

bulunan hurda 104,6 ton refrakter tuğla ve 7 ton harç malzemesinin KAPALI ZARF VE AÇIK 
ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

2 -  Muhammen bedel; 119.956,00 TL 
3 - İhale Dokümanı, 
- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü  
600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0266 721 31 00 

adresinde,   
- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 
- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 
600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 

adresinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL 
İhale doküman bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 

4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.  
4 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR 
5 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 07.04.2020 - Saat: 14.00 
6 - İhaleye Katılabilme Şartları: 
İstekliler; 
6.1.Teklif Mektubunu, 
6.2 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
- 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 sirkülerini, 

6.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 
Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen 
toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat 
vereceklerdir. 

6.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,  
6.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve 

tekliflerini sunacaklardır. 
7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 07.04.2020 günü Saat: 14.00’e kadar Eti 
Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve 
Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de 
gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması 
şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdaremiz ihaleyi yapıp 
yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 

 2403/1-1 
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TURİSTİK TESİS SATILACAKTIR 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8262 ada 1 

parsel 15.591,90 m2 yüzölçümlü turistik tesis alanı (otel arsası), 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.  

1 - İhale 31/03/2020 Salı günü saat 14.05’de Belediyemiz Encümen Salonunda 
yapılacaktır.  

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 
İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 
a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış 
değerleri esas alınır) 

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 
ç - Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 
d - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin 

ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. 
e - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 
f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 

Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4 - Son müracaat tarihi 31/03/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen Başkanlığının (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube 
Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. Keyfiyet ilanen duyurulur. 

 
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İlçesi Mevkii Ada Parsel Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama 
Melikgazi Erciyes 8262 1 3.900.000,00-TL 117.000,00-TL Turistik Tesis (Otel) Alanı 

 2404/1-1 
—— • —— 

TESİS GÜVENLİK BELGESİ KAPSAMINDA İHTİYAÇLAR SATIN ALINACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Türk Hava Kurumu Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 

olan Tesis güvenlik belgesi kapsamındaki ihtiyaçların alımı işi 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat: 
14.00’de Kapalı Teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar Türk Hava Kurumu Teknik Uçak Bakım Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü 
(Bahçekapı Mahallesi Okul Sokak No: 11 06790 Etimesgut / ANKARA) Atölyeler Müdürlüğü 
Birimine Teslim Edebilirler. 

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten 
temin edebilirler. 

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 20 2402/1-1 
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ASFALTİT SAHASININ İŞLETME HAKKI RUHSAT DEVRİ İLE  
İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
Sicil 87179 ruhsat numaralı asfaltit sahasının işletme hakkının sözleşmede belirlenen 

bedel karşılığında ruhsat devri ile ihale edilmesi işidir. 
 

İli İlçe Sicil No 
Geçici 

Teminat (TL) 
İhale Tarihi İhale Saati 

Dosya 
Bedeli (TL) 

Şırnak Merkez 87179 1.500.000 24.03.2020 14:00 1250 
 
1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’na 

yatırıldıktan sonra Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1101 nolu odasına müracaat etmek suretiyle 
temin edilebilir. 

2 - İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 24.03.2020 Salı günü saat 14:00’a 
kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3. Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma 
Komisyonunda açılacaktır. 

4 - Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz. 
5 - İhale ile ilgili dökümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1101 

nolu odada incelenebilir. 
6 - 2886 sayılı Kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına 

alınan Kurumumuz, bu ihaleyi “rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile” kendi mevzuatına göre 
yapacaktır. 2417/1-1 

—— • —— 
İPTAL İLANI 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
13/03/2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Doğu Karadeniz ve Yöresi 

İşletme Müdürlüğüne bağlı Deriner HES İşletme Müdür Yardımcılığında bulunan 12 adet 15 VA, 
29 adet 30 VA olmak üzere toplam 41 adet akım trafosunun kapalı teklif alma usulü ile piyasaya 
satışı ihalesi iptal edilmiştir. 

Dosya No :STŞ M 26 
 

1-İdarenin  
 Adı ve Adresi :ELEKTRİK  ÜRETİM  A.Ş.  Genel  

Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi 
Eskişehir yolu 7. No:166 Kat:7  No:10   
Çankaya /ANKARA 

 Telefon numarası :0 312 295 50 00 /21268 
 Fax numarası :0 312 219 79 05 
 Elektronik posta adresi :www.euas.gov.tr 

2-İptal Edilen İhalenin Yayımlandığı 
Gazetenin Adı ve Tarihi                                                    

:13/03/2020 tarih ve 31067 sayılı Resmi 
Gazete 

3-İhale İptal Tarihi :16/03/2020 
 2447/1-1 

http://www.euas.gov.tr/
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA/İŞLETME RUHSAT SAHASI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 

1- 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 
1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 1 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı 
Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi İl Encümenince yapılacaktır. 

a) Amasya ili, Merkez ilçesi sınırlarında 4.780,76 hektar alana sahip, G34-b3, G35-a4 
paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: Y1: 
715000-X1: 4515900, Y2: 705000-X2: 4516500, Y3: 705025-X3: 4521000, Y4: 713893-X4: 
4520999, Y5: 714340-X5: 4520846, Y6: 715113-X6: 4520012 

2- Muhammen Bedel: 

S.No İlçesi Köyü 
Alan 

(Hektar) 

Muhammen 

Bedel 

Geçici Teminat 

(%3) 
İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Merzifon Uzunyazı 4.780,76 12.000.000 TL 360.000 TL 30/03/2020 14:00 

3- İhale Şartname ve Eklerinin :  

a) Alınacağı Yer: Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü. 

b) Hangi Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 
1.000,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli ve 
ihale geçici teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN:TR76 0001 2009 3000 0005 0000 14 
sayılı Amasya İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır. 

4- İhalenin : 

a) Yapılacağı Yer: Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye Mahallesi, 
Zübeyde Hanım Caddesi, No:97). 

b) Yapılacağı Tarih/Saat: Yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. 

c) Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma 
Usulü.  

5- Tekliflerin : 

a) Verileceği Yer: Amasya İl Özel İdaresi 3. Kat Encümen Odası (İhsaniye Mahallesi, 
Zübeyde Hanım Caddesi, No:97). 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati: 30/03/2020 Pazartesi Günü ihale saatine kadar. 

6- İhaleye Katılım Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
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c) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin % 3’ü oranında geçici 
teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir. 

d) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 

g) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

h) Tüzel Kişi İstekliler 

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

2 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan) 

3 - Vergi levhası (onaylı) 

4 - Yönetimin onaylı imza sirküleri 

5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık 
sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi 

6 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi 
ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz edeceklerdir. 

7- İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda 
dahi İhale bedeline ilişkin tüm vergi ve harçlar peşin olarak ödenecektir.  

8- Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından vergi ve harçlar hariç olup ihale 
bedeli üzerinden tüm vergi ve harçlar ayrıca ödenecektir. 

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

10- Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telefon, telgraf veya faks ile 
yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta 
ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 

12 - İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

İlan olunur. 2333/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Filyos Belediye Başkanlığından: 
Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi Hisarönü Mahallesi’nde kain, Tapu-

Kadastro’da Pafta:F28-D-16-D-3-A, Ada:123, Parsel:1 noda yer alan 10.914,70 m² alanlı 
taşınmaz üzerine 80 ADET MESKEN BULUNAN A TİPİ (A-B-C-D Blok) 4 BLOK – 60 ADET 
MESKEN ve 3 ADET İŞYERİ BULUNAN B TİPİ (E-F-G Blok) 3 BLOK olmak üzere olmak 
üzere 7 Blok – 140 Mesken – 3 Adet İşyeri’nden oluşan 143 adet bağımsız bölümün kat karşılığı 
yapılması/yaptırılması işinin, 03/04/2020 Cuma Günü Saat 14:30’ da Belediye Meclis Toplantı 
Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle 
ihalesi yapılacaktır. 

• İşin tahmini bedeli 32.382.500,00.-TL 'nin (otuzikimilyonüçyüzseksenikibinbeşyüz Türk 
Lirası) geçici teminat tutarı asgari 971.475,00.-TL’dir. 

• İhale üzerine kalan yüklenici, A Blok (tamamı) 20 adet mesken – F Blok (tamamı) 1 
adet İşyeri + 20 adet mesken olmak üzere 2 blokta (A-F Blok) toplam 1 adet işyeri + 40 adet 
mesken olmak üzere toplam 41 adet bağımsız bölümü idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 
2.500.000,00 -TL (ikimilyonbeşyüztürklirası)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif 
alınacaktır. 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış 
zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir.Dış zarf 
aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,  
2) Kanuni İkametgâhı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda 

telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 
3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 
görülmüş sureti) 

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

3.2) 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) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza 
beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
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6) Filyos Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Ziraat Bankası Filyos Şubesindeki 
TR310001000724270279975001 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış 
geçici teminat alındı makbuzu veya Filyos Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı 
Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi, 
8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi, 
9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden 

alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı, 
10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 
Kurumdan alınan yazı aslı, 

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin 
aslı, 

12) Yer görme belgesi,  
13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) 

bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 
14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartnameler,  
15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu, 
16) İş deneyim belgesi 
16.1) İsteklinin 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı resmi gazetede yayınlanan YAPI 

MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca yetki belge grubu en az F olmalıdır.  

17) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, 

belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır. Bu işin ihalesine 
katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda 
bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 
olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 
belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.Şartname ve ekleri ücretsiz olarak 
Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.filyos.bel.tr internet adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 250,00 (ikiyüzelli).-
TL’dir. 

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna 
uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Son başvuru tarih ve saati: 
03/04/2020 Cuma Günü Saat 14:30'a kadar istekliler tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak 
zorundadır.Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. İdareye 
teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir.  

18) İhalenin Yapılacağı Adres: Hisarönü Mah.Park Cad.No:19 Filyos 
Beldesi/Çaycuma/ZONGULDAK –Tel:0 372 6231018  

İLAN OLUNUR. 2335/1-1 
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LAVUAR YEDEKLERİ TEMİN EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı  : Lavuar yedekleri temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri 
çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir.    

İhale kayıt numarası  : 2020/147088 

Dosya no  : 2024029 
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   : Lavuar yedekleri temini: 6 kalem 

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü 
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm 

İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm ambarı. ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 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  : 26.03.2020 Perşembe 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, 

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

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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 30,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 26.03.2020 Perşembe 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. 2353/1-1 



18 Mart 2020 – Sayı : 31072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173 

 

SONDAJ YEDEKLERİ ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı  : SONDAJ YEDEKLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.     

 
İhale kayıt numarası  : 2020 / 143942 
Dosya no  : 2022028 
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   : Sondaj yedekleri : 6 kalem   
b) Teslim yeri                        : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi                      : İşe başlanmasını müteakip 120 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                                             : 07/04/2020 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, 

c)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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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; 
4.2.1.  
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 07/04/2020 Salı günü saat 15.00’e 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 hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri  Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 2352/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri 
Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, 
anabilim dalını belirttiği dilekçelerine;  bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan 
tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 
askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini 
kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime; 

18/03/2020 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (01/04/2020 tarihi mesai 
bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde 
sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

Not : 1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 
onaylanmış olması gereklidir. 

2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından 
aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. 

3) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan 
fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, lisans, 
yüksek lisans, doktora diplomasının onaylı suretlerini çıktı olarak ilgili birime teslim edeceklerdir. 

 

S.N. BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI 

DE
RE

CE
 

AD
ED
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AÇIKLAMA 

1 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Afet Yönetimi, Halk Sağlığı veya İş 

Sağlığı ve Güvenliği Alanında 
Doktora Yapmış Olmak. 

2 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 

Afet Yönetimi Alanında Doktora 
Yapmış Olmak veya İşletme 

Alanında Doktora Yapmış Olup 
Yönetim Alanında Çalışmaları 

Olmak. 

3 
Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 1 
Hemşirelik Alanında Doktora Yapmış 

Olmak. 

4 

Beden Eğitimi ve 

Spor 
Yüksekokulu 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Beden Eğitimi ve 

Spor 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 3 

Beden Eğitimi ve Spor Alanında 
Doktora 

Yapmış Olmak. 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili 
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, 
DVD, USB ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / 
TÜRKİYE adresine yapılacaktır. 

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 
gündür. 

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.03.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 01.04.2020 
Duyurulur. 
 

 
Bölüm 

Program 
Unvan Kadro Sayısı İlan Özel Şartı 

SPOR BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Antrenörlük 

Eğitimi 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

2 

Yüksek lisans veya Doktorasını 

Spor Bilimleri Anabilim dalında 

yapmış olmak. 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.) 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı olan kadrolar için Öğrenci Belgesi, 
Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir.) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
Tecrübe şartı aranan programlara başvuru yapacak adaylardan hizmet dökümü belgesi 

istenilmektedir. 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire 

Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri İstanbul / 
TÜRKİYE adresine yapılacaktır. 

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 
eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Her aday tek Bölüm / Programa başvuru 
yapabilecektir. 

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 18.03.2020 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 01.04.2020 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 02.04.2020 
GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 03.04.2020 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 04.04.2020 
Sonuçlar web sitemizde https://rumeli.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayımlanacaktır. 
İlan olunur. 

Fakülte/ 
Yüksekokulu 

Bölüm/ 
Program Unvan Kadro 

Sayısı İlan Özel Şartı 

SPOR BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ Antrenörlük Araştırma 

Görevlisi 1 

Lisans eğitimini Beden Eğitimi ve Spor alanında 
tamamlamış olmak ve Spor Bilimleri alanında tezli 
Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak. ALES 
Eşit Ağırlık puan türünden en az 70 almış olmak. 

SAĞLIK 
HİZMETLERİ 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Acil Durum 
ve Afet 

Yönetimi 

Öğretim 
Görevlisi 3 

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik, 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans 
programlarından birinden mezun olup, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak, ALES’ten en 
az 70 almış olmak. 

Anestezi Öğretim 
Görevlisi 1 

Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli 
yüksek lisans yapmış olmak. ALES’ten en az 70 
almış olmak. 

Evde Bakım 
Hizmetleri 

Öğretim 
Görevlisi 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik, 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans 
programlarından birinden mezun olup, alanında 
tezli yüksek lisans yapmış olmak. ALES’ten en 
az 70 almış olmak. 
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Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım 
tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi 
içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate 
alınmayacaktır. 

1 - Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru formuna özgeçmiş 
ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora ve Doçentlik belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik 
durum belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile 
bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) Personel Dairesi 
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda ‘‘Başlıca 
Araştırma Eseri’’ni belirtmeleri zorunludur. 

2 - Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna, özgeçmiş 
ve eserler listesini, 6 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanı fotokopilerini, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini, erkek adaylar için askerlik durum 
belgesini, adli sicil belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel 
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine 
gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili 
fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. 
maddesi gereğince Doktora programına dil şartı aranmaksızın kabul edilen doktor öğretim üyesi 
adaylarının YÖKDİL sınavı veya ÖSYM tarafından yapılan KPDS, ÜDS, YDS, eYDS 
sınavlarının birinden en az 50 puan veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince eşdeğer olduğu kabul 
edilen uluslararası sınavların birinden eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. 

• Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda 
atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

• Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı 
başlıklı sayfasında yer alan ‘‘AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA 
ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ’ ’sini doldurmaları gerekmektedir. 

• Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından 
temin edilebilir. 

 

Birim Bölümü 
Anabilim Dalı/ 

Program 
Unvanı Derece Adet Açıklama 

Fen 
Edebiyat 
Fakültesi 

Türk Dili 
ve 

Edebiyatı 

Yeni Türk 
Edebiyatı ABD 

Profesör 1 1 

Milli Edebiyat Dönemi Türk 
şiiri ve Cumhuriyet Dönemi 
Türk romanı ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

İlahiyat 
Fakültesi 

Temel 
İslam 

Bilimleri 

Kelam ve İtikadi 
İslam Mezhepleri 

ABD 

Doktor 
Öğretim 
Üyesi 

5 1 
Maturidilik ve Eşarilik 
konularında çalışma yapmış 
olmak. 

 2381/1-1 



Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 18 Mart 2020 – Sayı : 31072 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2410/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2411/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2412/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2413/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2414/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2414/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2415/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2416/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2416/2/1-1 
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2446/1-1 
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Sayfa

1

2

9

18

19

21

22

36

59

79

161

163

176

190

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği

–– Sanayi ve Teknoloji Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

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

Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/03/2020 Tarihli ve 9237 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/1/2020 Tarihli ve 2017/12692 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2016/65239 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2020 Tarihli ve 2017/8171 Başvuru Numaralı

Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

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
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