
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 148. Sayfadadır.

       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Haziran 2020
CUMA

Sayı : 31153



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU 
BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI 

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının çalışma usûl ve

esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
112 nci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Başkan: Yüksek Fen Kurulu Başkanını,
ç) Başkanlık: Yüksek Fen Kurulu Başkanlığını,
d) Kurul: Yüksek Fen Kurulunu,
e) Üye: Yüksek Fen Kurulu üyesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler

Teşkilat
MADDE 4 – (1) Kurul; bir Başkan ve biri hukukçu olmak üzere on yedi üyeden oluşur.
Başkanlığın görevleri
MADDE 5 – (1) Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine

ilişkin sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan iş-
lerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı
ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, ge-
çici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler
ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını ilgili idarenin talebine istinaden inceleyip karara
bağlamak.

b) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıkları ilgili idarelerin
talebine istinaden inceleyip karara bağlamak.
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c) Teknik veya fiziki yönden birbirini etkileyen plân ve yapım işleri ile ilgili olarak,
kamu kurum ve kuruluşları arasında doğan anlaşmazlıkları, taraf olan idarelerin birlikte talep
etmeleri halinde inceleyip karara bağlamak.

ç) Yapım ve yapımla ilgili hizmet işleri ile plân ve çevre konularında kamu kurum ve
kuruluşları ile yapı kooperatiflerine görüş vermek.

d) Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat,
birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak ve yayımlamak.

e) Yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan müteahhitlik karneleri ve iş bitirme
belgelerinin yıllara ait değerlendirme katsayılarını, mimarlık ve mühendislik hizmet bedelle-
rinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetlerini ve proje ve kontrollük işlerinde
uygulanacak fiyat artış oranlarını tespit etmek ve yayımlamak.

f) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen tek-
nik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve bunlardan faydalı görülenler hakkında teklifte bu-
lunmak.

g) Bakanlık birimleri arasında teknik konularda uygulama birliği ve koordinasyonu
sağlamak.

ğ) Sözleşme uygulamaları ile ilgili eğitim vermek, ulusal ve uluslararası koordinasyonu
sağlamak.

h) Yapım işlerinde kullanılacak yerli malzemeleri ve üreticilerini destekleyici tedbirleri
almak.

ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkanın görevleri
MADDE 6 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Kurul toplantılarına başkanlık etmek.
b) Başkanlık görevlerinin usûlüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak, uyumlu, ve-

rimli ve düzenli olarak çalışılmasını temin etmek.
c) Kurul toplantılarının gündem ve zamanını belirlemek, toplantıları idare etmek.
ç) Kurul karar ve görüşlerini ilgili idarelerine bildirmek ve gerektiğinde yayımlanmasını

sağlamak.
d) Başkanlığa ait iş ve işlemler ile incelenmesi gereken konuların dengeli bir şekilde

dağıtılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
e) Başkanlığın yıllık bütçe teklifi, faaliyet raporları ve ilgili diğer dokümanlarının ha-

zırlanmasını sağlamak.
f) Uygulama birliği ve koordinasyonu gerektiren teknik konularla ilgili gereken çalış-

maların yapılmasını sağlamak.
g) Başkanlığın daha verimli ve etkili hizmet verebilmesi için gerekli olan personel ve

diğer ihtiyaçları belirlemek ve buna ilişkin teklifte bulunmak.
ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, yapılmasını sağlamak.
(2) Başkan, bu görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde çalışma grupları teşkil

edebilir.
Üyelerin görevleri
MADDE 7 – (1) Kurul üyelerinin görevleri şunlardır:
a) Kurul çalışmaları ile toplantılarına katılmak, gereken katkıyı sağlamak, görüşlerini

belirtmek, oyunu kullanmak.
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b) Başkan tarafından incelenmek, araştırılmak ve değerlendirilmek üzere havale edilen

başvurular ve konulara ilişkin çalışmaları mevzuatına uygun olarak özenle yapmak, inceleme

raporlarını detaylı ve gerekçeli olarak hazırlamak, gerektiğinde Kurula sunmak.

c) Başkanlığın görevleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, tek-

lifler getirmek, rapor hazırlamak.

ç) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Toplantıları ve Karar

Kurul toplantılarına davet, toplantı gündemi ve zamanı

MADDE 8 – (1) Kurul; Başkanın daveti üzerine toplanır. Toplantının tarihi ve saati ile

gündemi Başkan tarafından belirlenir.

(2) Kurulda görüşülecek konuların üyeler tarafından incelenmesi esas olup görüşülecek

konular ile ilgili inceleme ve değerlendirme raporları toplantı tarihinden en az iki gün önce

üyelere iletilir.

(3) Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde izinli üyelerden yeteri kadarı Başkan

tarafından toplantıya çağrılabilir.

(4) Görüşülmeye başlanmış olsa dahi, gündemin tamamı veya bir kısmı Başkan tara-

fından geri çekilebilir.

(5) Başkan tarafından görüşlerini bildirmeleri istenilen personel haricindeki kimseler

toplantılara katılamaz. Ancak Başkan, gündemdeki konu ile ilgili olmak kaydıyla, ilgili taraf

veya kuruluş temsilcilerini ve uzmanları dinlemek üzere toplantıya davet edebilir.

Toplantı ve karar nisabı

MADDE 9 – (1) Kurul, en az üçte iki çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların

çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır.

Üyeler çekimser oy kullanamaz; karşı görüşte olanların karşı oy gerekçeleri yazılı olarak karara

eklenir.

(2) İmar mevzuatı ve bu mevzuatın yürütülmesinden doğan anlaşmazlıklar ile ilgili ko-

nuların, şehir plâncısı veya mimar olan üyelerden en az birinin hazır bulunacağı toplantıda gö-

rüşülmesi esastır.

Toplantı ve oylamaya katılmama hâlleri

MADDE 10 – (1) Başkan ve üyelerin bütün toplantılara katılmaları esastır. Ancak üye-

ler, fiilî ve hukukî engeller sebebiyle katılamayacakları hâllerde, toplantı tarihinden önce yazılı

olarak, acil hâllerde yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtalarıyla ma-

zeretlerini Başkanlığa bildirir veya bildirilmesini sağlar.

(2) Üyeler, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar

kayın hısımlarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamaz.

Görüşmelerde usûl ve alınacak kararlar

MADDE 11 – (1) Toplantı yeter sayısının bulunduğu belirlendikten sonra toplantı Baş-

kan tarafından açılır ve toplantıya katılanlara ilişkin tutanak düzenlenir.
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(2) Gündemdeki konuların sırasıyla müzakeresine başlanır. Görüşülecek konu ile ilgili

olarak hazırlanan ve üyelere dağıtılan inceleme ve değerlendirme raporu okunduktan sonra ko-

nu hakkında görüşlerini açıklamak isteyen üyelere Başkan tarafından istek sırasına göre söz

verilir.

(3) Başkan tarafından, yeterince tartışıldığına kanaat getirilen konular ile ilave değer-

lendirmeye ihtiyaç olmadığı belirlenen konularda oylamaya geçilir. Oylanacak hususlar, oyla-

madan önce açıkça belirtilir. Oylamaya geçildikten sonra katılanlara söz verilmez. Başkan oyu-

nu en son kullanır.

(4) Kurulca müzakere edilen konular, mahiyetine göre Kurul Kararı veya Kurul Görüşü

olarak karara bağlanır ve ilgili mercilere intikal ettirilir.

(5) Kararlar ve görüşler, müzakere ve oylamalara uygun, şüphe ve tereddüde mahal

vermeyecek şekilde gerekçeli olarak yazılır ve imzalanır. Kurul görüşüne dair yazıların Baş-

kanlıktaki nüshasında üyelerin parafeleri bulunur.

(6) Oy birliği sağlanmayan hâllerde, çoğunluk kararına katılmayan üyeler karşı oy ge-

rekçesini ilgisine göre karara ve görüş yazısına ekler.

(7) Kararlarda; karar tarihi ve karar sayısı belirtilir.

Kararların gönderilmesi, arşivlenmesi ve açıklanması

MADDE 12 – (1) Kurul kararları ve görüş yazılarının bir nüshası, var ise karşı oy ge-

rekçeleriyle birlikte Başkanlığın yazısı ile talep sahibi idare veya idarelere gönderilir.

(2) Kurul kararlarının Başkanlık mensupları dışındaki kişiler tarafından incelenmesi

Başkanın iznine bağlıdır. 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hüküm-

leri saklıdır.

(3) Karar örneklerinin aslına uygunluğu Başkan tarafından onaylanır.

(4) Kurul karar ve görüşleri, elektronik ortamda ayrıca arşivlenir. Başkan tarafından

uygun görülen kararlar ve görüşler, taraf ve yer adları belli olmayacak şekilde Bakanlığın in-

ternet ve intranet sayfalarında yayımlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru

Başvuru usûlü

MADDE 13 – (1) Sözleşmelerin yürütülmesi sürecinde oluşan anlaşmazlıklar ile ilgili

olarak Başkanlığa yapılacak müracaatlarda aşağıdaki usûl ve esaslara uyulur:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrası (a) bendinde belirtilen anlaşmazlık konularına ait baş-

vuruların, iş süreçlerine uygun olarak yapılması esastır.

b) Yüklenici itirazları sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamla-

nıncaya kadar yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar, ilgili idareler tarafından en geç otuz gün içinde

Başkanlığa gönderilir.

c) İdare talep yazısına, anlaşmazlık konusu işe ait imzalanan sözleşme, ihale doküman-

ları, görüş sorulan konuya dair gerekçeli dayanakları belirtilen idare görüşü ve yüklenicinin

beyan ve itirazları ile diğer bilgi ve belgelerin birer suretleri eklenir.
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ç) Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti anlaş-
mazlıklarında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usûl ve esaslara uyulur. Ayrıca uyuşmazlığın
sebebini teşkil eden hususlar hakkında taraflarca ileri sürülen gerekçeler ile kendilerine göre
olması gereken fiyatları belirtecek şekilde düzenlenmiş anlaşmazlık tutanağı, yüklenici ve ida-
rece ayrı ayrı hazırlanmış ve idarece onaylanmamış fiyat tespit tutanakları ile bunlara ilişkin
analiz belgeleri talep yazısına eklenir. Anlaşmazlık tutanağı ve fiyat tespit tutanaklarının, Ek-1
ve Ek-2’de yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Bu bilgi ve belgeler gerekti-
ğinde yükleniciden de istenebilir.

d) Çevre ve imar mevzuatının yürütülmesinden doğan anlaşmazlıklar ile ilgili görüş ta-
lep yazılarında, tarafların talebe ilişkin hususlar hakkındaki görüşleri, gerekçeli dayanakları
ile birlikte açık olarak belirtilir ve ilgili belgeler talep yazısına eklenir.

e) Teknik veya fizikî yönden birbirini etkileyen plân ve yapım işleri ile ilgili görüş talep
yazılarında, ilgili idarî tarafların talebe ilişkin hususlar hakkındaki görüşlerinin, gerekçeli da-
yanakları ile birlikte açık olarak belirtilmesi ve anlaşmazlığa taraf olan bütün idarelerce talepte
bulunulması şarttır.

f) Plân, çevre, yapım ve yapıma dair hizmet işlerine ilişkin konular hakkında kamu ku-
rum ve kuruluşları ile yapı kooperatiflerince görüş talep edilen hâllerde,  sözleşmeye bağlı
olma şartı aranmaksızın Kurulca görüş verilir. Talebin Kurulda görüşülebilmesi için; talep sa-
hibinin talebe ilişkin hususlara dair görüşleri, gerekçeli dayanakları ile birlikte talep yazısında
veya ekindeki belgelerde açık olarak belirtilir ve talep yazısına konu hakkındaki diğer belgeler
de eklenir.

(2) Sözleşmelerin yürütülmesi sürecinde oluşan anlaşmazlıklar, gerekli bilgi ve belge-
lerin eksiksiz olarak Başkanlığa intikal tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurulca karara
bağlanır. Kurul kararları ilgili idaresince uygulanır.

(3) Yargı mercilerine intikal etmiş veya Sayıştay incelemesine konu olmuş anlaşmaz-
lıklar hakkında idarelerce müracaatta bulunulmaz, bulunulmuş ise Kurul tarafından görüş ve
karar verilmez.

(4) Başkanlığın görevleri dışında kalan konular ile ilgili başvurular işleme konulmaz.
Bilgi ve belge istenilmesi
MADDE 14 – (1) Başvuru sırasında bilgi ve belgelerde eksiklik olması hâlinde, eksik

bilgi ve belgelerin tamamlanması, Başkanlık yazısı tarihi itibarıyla 20 gün süre verilmek sure-
tiyle talep sahibinden istenir. 

(2) İstenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi hâlinde, başvuru ile
ilgili belgeler talep sahibine iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 13/3/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl ve Esasları Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:

CANLI HAYVAN TİCARETİ YAPAN SATICILARIN ÇALIŞMA VE DENETLENMESİ

İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hay-

van Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Satıcı: Doğrudan ya da dolaylı olarak ticari hayvan alım satımı yapan, bu hayvan-

larla bağlantılı olarak düzenli bir cirosu bulunan veya hayvanların ilk bulunduğu yerden kendi

mülkiyetinde bulunan ve bulunmayan başka bir yere taşıyan ve bu Yönetmelikte belirtilen ko-

şulları karşılayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN

KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin

22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulu, ayda en az bir kez, üye sayısının yarıdan bir fazlası olan en az

yedi kişi ile toplanır. Yönetim kurulu toplantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleşti-

rilebilir. Toplantılar tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mev-

cut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra

edilebilir. Ancak, yönetim kurulu başkanı veya yardımcılarından biri bulunmadan toplantı ya-

pılmaz. Genel sekreter veya vekili yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunur. Genel sekreter

veya vekilinin oy hakkı yoktur. Ayrıca, yönetim kurulu başkanı gerekli gördüğü hallerde yö-

netim kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit ol-

ması halinde başkan veya toplantıya başkanlık eden başkan yardımcısının oy verdiği taraf ço-

ğunluğu sağlamış olur. Üyelerin, şahsını veya temsil ettiği firmayı ilgilendiren bir hususun

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/1/2012 28177

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/2/2020 31043
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müzakeresinde oy hakkı yoktur. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda

olması halinde yönetim kurulu toplantı katılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen

uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim kurulunun, sayfaları müteselsil olarak numaralanmış noter tasdikli bir ka-

rar defteri bulunur. Alınan kararlar toplantı raportörü tarafından karar numarası, tarih ve saat

belirtilmek suretiyle deftere geçirilerek, toplantıda hazır bulunan üyelere toplantıyı terk etme-

den imzalattırılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, imza işlemleri en geç bir sonraki toplantıya

kadar tamamlanır. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması ha-

linde karar elektronik imza ile imzalatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Sektör kurulları, başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Sektör kurulları

toplantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Toplantılar tamamen elektronik

ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım

üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.”

“(8) Sektör kurulu toplantıları üye sayısının en az yarıdan bir fazlası ile yapılır. Kararlar

toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır ve tüm birlikler için bağlayıcıdır. Toplantıya

katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde sektör kurulu toplantı ka-

tılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve alınan kararlar elektronik

imza ile imzalatılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sektörler konseyi, TİM başkanının çağrısı üzerine en az üç ayda bir olmak üzere

ve asil üyelerinin yarısından bir fazlası ile toplanır. Toplantılara, aynı genel sekreterlik çatısı

altında olup sektörler konseyinde hiçbirinin temsilcisi bulunmayan birlik/birliklerin yönetim

kurulu başkanı/koordinatör başkanı, oy hakkı olmaksızın iştirak eder. Sektörler konseyi top-

lantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Sektörler konseyi toplantıları ta-

mamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir

toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

(2) Kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun oyları ile alınır. Toplantıya

katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde sektörler konseyi toplantı

katılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve alınan kararlar elektronik

imza ile imzalatılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yönetim kurulu, ayda en az bir kez, en az sekiz kişi ile toplanır. Yönetim kurulu

toplantıları fiziksel veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. Yönetim kurulu toplantısı, ta-

mamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir

toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. TİM baş-

kanı veya TİM başkan vekillerinden en az biri olmaksızın yönetim kurulu toplantısı yapılamaz.
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TİM başkanının hazır bulunmadığı toplantılara başkan vekillerinden biri başkanlık eder. Top-

lantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın, başkanın bulun-

madığı toplantılarda ise toplantıya başkanlık eden başkan vekilinin oy verdiği taraf çoğunluğu

sağlamış olur. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik ortamda olması halinde

yönetim kurulu toplantı katılım ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler aynen uygulanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Yönetim kurulunun, sayfaları müteselsil olarak numaralanmış ve noter tasdikli bir

karar defteri bulunur. Alınan kararlar toplantı raportörü tarafından karar numarası, tarih ve saat
belirtilmek suretiyle deftere geçirilerek, genel sekreter dahil toplantıda hazır bulunan üyelere
toplantıyı terk etmeden imzalattırılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, imza işlemleri en geç bir
sonraki toplantıya kadar tamamlanır. Toplantıya katılımın kısmen veya tamamen elektronik
ortamda olması halinde karar elektronik imza ile imzalatılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer
alan “Ekonomi Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak, 53 üncü maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Elektronik ortamda yapılan toplantılar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında

1/3/2020 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde elektronik
ortamda gerçekleştirilen birlik yönetim kurulu toplantıları, sektör kurulu toplantıları, sektörler
konseyi toplantıları ve TİM yönetim kurulu toplantıları, toplantı tutanakları ıslak imzalı veya
elektronik imzalı olarak imzalanmış olmak kaydıyla usulüne uygun gerçekleştirilmiş sayılır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/9/2009 27338

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 4/3/2010 27511

2- 14/4/2011 27905

3- 11/10/2011 28081

4- 15/6/2012 28324

5- 12/3/2014 28939

6- 18/11/2014 29179

7- 30/12/2015 29578

8- 30/12/2017 30286 (Mükerrer)

9- 24/3/2018 30370

10- 15/4/2018 30392
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
DOÇENTLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2018 tarihli ve 30392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doçentlik
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) bendi ve üçüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe doçentlik baş-
vurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yirminci günü başlayıp, en geç
ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.”

“a) Türkiye’de doktora yapmış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekim-
likte uzmanlık unvanı almış veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim
Kurulunca tespit edilen sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış ya da doktora, sanatta yeterlik
ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlığın yurt dışından alındığı
hallerde, bu unvanın denkliğine sahip olmak,”

“(3) Doçentlik başvuruları, Üniversitelerarası Kurula elektronik ortamda belgeler ve
bütün akademik çalışmalar yüklenmek suretiyle yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin
ibrazının gerekli olduğu hallerde, adaylar bu belgeleri elden veya posta ile Üniversitelerarası
Kurula gönderir. Adaylar, Üniversitelerarası Kurulun belirlediği doçentlik alanlarında, değer-
lendirmeye esas akademik çalışmalarını fiziki olarak jüri üyelerine gönderir.”

“(4) Öğrenim belgesi, tez ve yabancı dil belgesinin eksik/hatalı olduğu tespit edilen
adayın doçentlik başvurusu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca iptal edilir. Doçentlik baş-
vurusu iptal edilen aday takip eden dönemlerde yeniden doçentlik başvurusunda bulunabilir.

(5) Denkliği kabul edilenler dahil olmak üzere daha önce bir bilim/sanat alanından do-
çentlik unvanı aldıktan sonra başka bir bilim/sanat alanından yeniden doçentlik başvurusunda
bulunan adaylar, aldığı doçentlik unvanına esas olan akademik çalışmaları yeni başvurularında
puanlayamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doçentlik Komisyonu tarafından, süresi içinde başvurusunu tamamlayan adaylar-
dan her biri için, başvurulan bilim/sanat alanı göz önünde bulundurularak değerlendirme yap-
mak üzere beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri kurulur. Adayın başvurduğu bilim/sanat ala-
nında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması halinde jüri, üç asıl ve bir yedek üyeden oluştu-
rulur. Jürinin üç kişi olarak teşekkül ettirilememesi halinde en yakın bilim/sanat alanından ta-
mamlanmak suretiyle üç asıl ve bir yedek üyeden jüri oluşturulur.”

“(4) Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik
başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılır. Jüri üyeliği görevi
ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Doçentlik
değerlendirme jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerinin listesi mensubu bulundukları üniversite
rektörlüğüne bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Doçentlik değerlendirme jürisi, adayın başvuru dosyasını ilk olarak

bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık bulunup bulunmadığı ve asgari başvuru şartlarının
sağlanıp sağlanmadığı yönünden değerlendirir. Jürinin bilimsel araştırma ve yayın etiğinin ihlal
edildiği yönündeki değerlendirme raporları, ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu
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tarafından incelenir. Jürinin adayın asgari başvuru şartlarını sağlamadığı yönündeki değerlen-
dirme raporları ise Doçentlik Komisyonu tarafından incelenir. Asgari başvuru şartlarını sağla-
madığı tespit edilen adayın doçentlik başvurusu Doçentlik Komisyonu tarafından iptal edilir.
Adaya, asgari başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin jüri raporları Doçentlik Komisyonu kararı
ile birlikte bildirilir. Asgari başvuru şartlarını sağlamak kaydıyla, sonraki dönemlerde yeniden
başvuru yapılabilir.

(2) Doçentlik değerlendirme jürisi, hakkında bilimsel araştırma ve yayın etiği ihlali
bulmadığı ve asgari başvuru şartlarını sağladığını tespit ettiği adayın akademik çalışmalarının
niteliği ve bilim/sanat alanına katkısını esas almak suretiyle “başarılı” veya “başarısız” buldu-
ğunu belirten ayrıntılı ve gerekçeli bir değerlendirme raporu hazırlar. Jüri üyesi raporunu süresi
içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yükler.

(3) Jüri üyelerine, değerlendirme raporunu hazırlamak üzere her aday için azami bir ay
süre verilir. Doçentlik Komisyonu, gerekli hallerde bir aya kadar ek süre verebilir. Değerlen-
dirme raporunu süresi içinde Doçentlik Bilgi Sistemine yüklemeyen jüri üyesinin görevi son-
landırılır ve yedek üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(4) Jüri üyesi, rapor hazırlamasına engel olacak bir hal ortaya çıktığında görevden çe-
kilme talebini görev yaptığı yükseköğretim kurumuna yazılı olarak bildirir. Mazereti üniversite
yönetim kurulunca kabul edilen jüri üyesi, kararın bir örneğini süresi içinde Doçentlik Bilgi
Sistemi (DBS) üzerinden Üniversitelerarası Kurula bildirmekle yükümlüdür. Bildirim üzerine,
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından bu kişinin jüri üyeliği sonlandırılır ve yedek
üyelerin raporları sırasıyla değerlendirmeye alınır.

(5) Görevini süresi içinde yapmayan veya mazeretinin uygun bulunduğuna ilişkin üni-
versite yönetim kurulu kararı bulunmadan bu görevden kaçınan jüri üyesinin genel hükümlere
göre idarî ve cezaî sorumluluğu saklıdır.

(6) Mazeret nedeniyle çekilme, öğretim üyeliğinden istifa veya emeklilik gibi nedenlerle
jüri heyetinde eksilme olursa, Doçentlik Komisyonu tarafından doçentlik başvurusunun geldiği
aşama göz önünde bulundurulmak suretiyle, eksilen üye yerine yeni bir görevlendirme yapıla-
bilir.

(7) Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru
sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün
ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.

(8) Beş üyeden oluşan jürilerde en az üç üyenin, üç üyeden oluşan jürilerde ise en az
iki üyenin adayı başarılı bulması halinde aday başarılı sayılır. Başarısız bulunan aday, jüri ta-
rafından eksik bulunan eser ve faaliyetleri tamamlamak kaydıyla müracaat dönemi esas alınmak
suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Başarısız olan adayların yeni
başvurularına ilişkin usul ve esaslar Doçentlik Komisyonunca belirlenir.

(9) Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas ra-
porlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri
üyelerinin erişimine açılır.

(10) Bilimsel/sanatsal yayın ve akademik çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda
başarılı olan adaya, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu kararı ile ilgili bilim/sanat ala-
nında “Doçentlik Unvanı” verilir ve “Doçentlik Belgesi” düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesin-
den sonra gelmek üzere “Bu takdirde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında
bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılır.” cümlesi, altıncı fıkrasının birinci cümlesinden sonra
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gelmek üzere “Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken
izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir. Yeniden doçentlik başvurusunda bulunan aday
etik ihlal tespitine konu olan yayınlarını belirtmekle yükümlüdür. Aday yanlış beyan dışında
etik ihlal tespitine esas olan yayınlarını beyannamede kullanamaz.” cümleleri; sekizinci fıkranın
ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Başvurusu iptal edilen aday, müracaat dönemi esas
alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilir.” cümlesi ve aynı
fıkranın sonuna “Bu takdirde bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırılık iddiasında bulunan
jüri üyesinin görevi sonlandırılır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin,
a) 1 inci maddesinde yer alan “Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih be-

lirlenmedikçe doçentlik başvurusu, yılda üç kez olmak üzere Ocak, Mayıs ve Eylül ayının yir-
minci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılır.”
hükmü 1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——
Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOLUNUM SİSTEMİ GİRİŞİMSEL SİSTEMLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Solunum Sistemi

Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak kurulan So-

lunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi tıpta uzmanlık öğrencilerinin yeterliklerini ve

becerilerini üst düzeye çıkarmak.
b) Girişimsel pulmonoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu konuda araştırma

ve uygulamalar yapmak.
c) Hali hazırda tıp ve uzmanlık öğrencisi olanlarla, mezunlarına yönelik hizmet içi eği-

tim programları düzenlemek ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
ç) Bölgede ve Türkiye’de merkezin konularıyla ilgili hastalara etkin, hızlı ve güvenli

tedavi olanakları sunmak.
d) Dünyadaki ve ülkemizdeki girişimsel pulmonolojideki gelişmeleri izleyerek, güncel

ve standart uygulamaları sentezleyen tıp öğrencileri ve tıpta uzmanlık öğrencileri yetiştirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Girişimsel pulmonoloji işlemleri ve alan yeterliği konularında ulusal ve uluslararası

düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzen-
lemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında öğretmenlik eğitimi, genel ve alan yeterlikleri ile ilgili
araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

c) Halen mesleğini yürüten uzmanların genel ve alan yeterliklerini destekleyerek geli-
şimlerine katkı vermek amacı ile kurs, seminer, konferans, eğitim programları ve benzeri et-
kinlikleri düzenlemek.

ç) Amaçları doğrultusunda yayın yapmak ve yaptırmak.
d) Girişimsel pulmonoloji alanıyla ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda

bulunmak.
e) Girişimsel pulmonoloji ile ilgili kurs ve sertifika programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üni-

versitede tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 (üç) yıl süre ile
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla
süre ile görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Yerine aynı usulle yeni bir
müdür görevlendirmesi yapılır. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üni-
versitenin tam zamanlı çalışanları arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görev-
lendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yar-
dımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Merkez müdürünün görevi
sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.
ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.
e) Uygulama ve araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini

sağlamak.
f) Uygulama, araştırma ve proje eğitim gruplarını kurmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Tıp Fakültesi’nin Gö-

ğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi ve merkezle ilgili branşlarda görev yapan öğretim eleman-
larından Rektörün belirleyeceği dört kişi olmak üzere üç yıl süre ile görevlendirilen yedi üyeden
oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu her eğitim
öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere iki kez salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar oy çok-
luğu ile alınır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine
Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına
özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Merkezin Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan

araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen eğitim grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek (yabancı uyruklular dâhil) kişiler arasından Rektör

tarafından görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi

bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler. Danışma Kurulu, yılda en

az iki kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu

üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında

bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde be-

lirtilen amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre

ve Yönetim Kuruluna sunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sabancı Üniversitesinden:

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/11/2016 tarihli ve 29901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Farklı bir yükseköğretim kurumunda bir yüksek lisans veya doktora
programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversiteye, lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak başvurabilirler. Özel öğrenci
kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Üniversite senatosu tarafından belirlenir. Bu
öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları
gösteren not döküm belgesi verilir. Üniversite diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler,
diploma programına kayıtlı olduğu dönemde Üniversiteden özel öğrencilik statüsünde ders
alamazlar.”

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/11/2016 29901

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/4/2018 30404
2- 21/9/2018 30542
3- 10/5/2019 30770
4- 11/2/2020 31036
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İŞLENMİŞ SU ÜRÜNLERİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2020/17)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı

Kararı ile yürürlüğe konulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsa-
mında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip,

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı yetiştiriciler tarafından üretilerek iç tüketime su-
nulan ürünlere yapılacak olan işlenmiş su ürünleri desteği ile ilgili hususları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlana-
maz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Fason üretim: Gıda maddelerinin üretimini yapan veya yaptıran özel ve tüzel kişiler

arasında üretime başlamadan önce karşılıklı yapılan sözleşmeye ve izne bağlı üretimi,
ç) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
d) İşleme ve değerlendirme tesisi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay-
lı, su ürünlerinin ham maddeden başlanarak, sınıflandırma, işleme, değerlendirme, tüketime
veya pazarlamaya elverişli hale getirme işlemlerinin yapıldığı, satış yerlerine gönderilmek
üzere depolandığı (fabrika gemileri dahil) tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcı ünitelerini ihtiva
eden yerleri,

e) İşleme yöntemi: Kesme, doğrama, ezme, dilimleme, sıyırma, ayırma, tütsüleme ve
benzeri işlemlerden bir veya birkaçının uygulanmasını,

f) İşlenmiş ürün: Bir veya birkaç işleme yönteminin uygulanması ile elde edilen, te-
mizlenmiş, dilimlenmiş, fileto, füme, köfte ve benzeri olarak paketli halde satışa sunulan so-
ğutulmuş veya dondurulmuş ürünü,

g) Karar: 26/5/2020 tarihli ve 2572 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan
İşlenmiş Su Ürünlerinin Desteklenmesine İlişkin Kararı,

ğ) Kuluçkahane: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta ve yavru materyal elde
etmek üzere kurulan ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane işletmelerini,
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h) Nakil belgesi: 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1
Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2016/35) kapsamında su ürünlerinin ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış mer-
kezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine
nakillerinde ve canlı olanlarının naklinde kullanılan belgeyi,

ı) Satış belgesi: İşletmede yetiştirilen balıkların hasat edilerek satışının yapıldığını gös-
teren satış faturasının aslı veya ikinci sureti veya e-fatura veya e-arşiv fatura veya irsaliyeli fa-
tura, perakende satış fişi ya da müstahsil makbuzunu,

i) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri
yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında toplandığı su ürünleri kayıt sistemini,

j) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Su ürünleri damızlık materyallerinden yumurta/yav-
ru materyaller elde etmek için kurulan işletmelere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

k) Su ürünleri yetiştiriciliği: Su ürünlerinin entansif olarak yetiştirilmesini,
l) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere

Bakanlıkça verilen geçerlilik süresi devam eden belgeyi,
m) Toptancı: Su ürünleri konusunda üreticiden toptan ürün alımı ve bu ürünlerin toptan

satışını yapan gerçek veya tüzel kişilikleri,
n) Yavru balık adaptasyon işletmesi: Yavru balıkların, büyütülecekleri iç su ve deniz

kaynaklarına adapte olmaları amacıyla kurulan tesisleri,
o) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Bakanlıkça su ürünleri yetişti-

riciliği faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen gerçek ve tüzel kişileri,
ö) Yetiştirici/üretici örgütü: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri
yetiştiriciliği konusunda faaliyet gösteren ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş üretici mer-
kez birliği, üretici birlikleri ve kooperatifleri,

p) Yetiştiricilik işletmesi: Bakanlıktan onay alınarak su ürünleri yetiştiriciliğinin yapıl-
dığı tesisleri,

r) Zincir market: Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun
kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde
bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren en az beş şubeye sahip işletmeyi,

ifade eder.
İşlenmiş su ürünleri desteği
MADDE 5 – (1) İşlenmiş su ürünleri desteği aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
a) İşlenmiş su ürünleri desteklemesi kapsamındaki türler; Türk somonu, alabalıklar, çi-

pura, levrek, sazan, sarıağız (granyöz) ve tilapyadır.
b) Bir işletmenin desteklemeden faydalanabileceği en fazla ürün miktarı 100.000 kg

ile sınırlıdır.
c) Ürünlerini, işleme ve değerlendirme tesislerinde, işlenmiş ürün haline getirip paket-

leyerek, iç piyasada tüketilmek üzere dondurulmuş veya soğutulmuş halde zincir marketlere
satan yetiştiricilere, Kararda belirlenen birim fiyatı kadar destekleme yapılır.

ç) Yetiştiricilik işletmeleri tarafından üretici birliklerine, işleme ve değerlendirme tesislerine
veya toptancılara fason üretim kapsamında işlenmiş ürün yaptırılarak bu işletmeler tarafından
zincir marketlere satışı yapılan ürünler de destekleme kapsamındadır.
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d) Desteklemeye esas miktar, Bakanlık tarafından belirlenen fire oranları dikkate alı-
narak, işlenmiş ürünün satış belgesindeki kilogram cinsinden ağırlığına oranla hesaplanır.

e) Ürüne ait satış belgesinde, asgari olarak ürünün işlenmiş, paketlenmiş, soğutulmuş
veya dondurulmuş olduğuna ve ürünün çeşidine ilişkin bilgilere yer verilmesi zorunludur.

Desteklemeden yararlanma esasları
MADDE 6 – (1) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında bu-

lunan işletmeler için işletmeye konulan yavru balıkların tespitinin yapılması şartıyla işletmeye
geliş tarihi, diğer mevcut işletmelerde ise yavru balıkların işletmeye geliş tarihi, balıkların bü-
yüme süresinin başlangıcı olarak esas alınır.

(2) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları başka işletmelerden satın alanlar, bu balıkları
Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni
olan işletmelerden, yavru balık adaptasyon işletmesinden, üniversite veya araştırma enstitüle-
rine ait kuluçkahanelerden temin ederler.

(3) İşletmesinde yetiştirdiği yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme izni olan
kendisine ait başka bir işletmeden veya kendisine ait başka bir yavru balık adaptasyon işlet-
mesinden temin edenler, yavrunun temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne,
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek ve bu Tutanağı yavru
balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.

(4) Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik işletmelerinden, pro-
jesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece işletmesinin
ihtiyacı olan yavruyu kendi işletmesinde üreten işletmeler il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederek
Ek-1’de yer alan Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağını düzenletmek zorundadır.

(5) Balıkları işletmesine yavru balık olarak değil de daha büyük ve değişik ağırlıklarda
koymak suretiyle yetiştiricilik yapanların, balıkların temin edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne düzenlettirecekleri Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağında “canlı”
ibaresinin belirtilmesi zorunludur. Bu belge, balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe
müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları nezaretinde işletmeye bı-
rakılır. Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı, üzerine balıkların bırakıldığı tarih,
saat, tür ve miktarı kaydedilerek imzalanır. Yetiştiricilerin balıklarını başkasına ait işletmeden
temin etmeleri halinde, satış belgesinde “canlı” ibaresinin de yer alması zorunludur.

(6) Ürünlerini kendisine ait işleme ve değerlendirme tesisine götüren yetiştiricilerin
ürünleri için il/ilçe müdürlüğüne Ek-2’de yer alan Su Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı düzen-
letmek zorundadır.

(7) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 16/11/2020 tarihi mesai
bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu
Tebliğ kapsamında istenen belgeleri teslim etmek zorundadır.

Müracaat için gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, faydalanmak istedikleri

su ürünleri desteği için aşağıdaki belgelerden durumlarına uygun olanları ile yetiştiricilik tesi-
sinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler:

a) Ek-3’te yer alan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.
b) Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-1’de yer alan

Su Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).
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c) Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Ek-2’de yer alan Su

Ürünleri Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istendiği zaman).

ç) İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane, yavru balık

adaptasyon işletmesi veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik

belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma kuruluşlarından temin edilmesi ha-

linde ise bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını gösterir belge.

d) Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.

e) Desteklemeden yararlanacak su ürünleri yetiştiricilik işletmesinin 22/3/1971 tarihli

ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını gösterir belge

ile su/su alanı kira borcu olmadığını gösterir belge.

f) İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler için yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi

amacıyla işletmeye konulan yavru balıklara ilişkin tespit tutanağı.

g) Su ürünleri nakil belgesi.

ğ) Ürünlerin zincir marketlere satıldığını gösterir satış belgesi.

h) Fason üretim yapan işletmeler için sözleşme.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından yapılacak iş ve işlemler

MADDE 8 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe mü-

dürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek

SUBİS’e kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

(2) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e girilen bilgiler esas alınarak Ek-4’te yer alan

İşlenmiş Su Ürünleri Desteklemeleri İlçe İcmali (İcmal-1) oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler

il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi

en az iki görevli tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar

askı süresi içinde değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süresince

herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini müteakip onayla-

narak en geç beş iş günü içinde il müdürlüğüne gönderilir.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’teki kayıtları üzerinden kontrol

edilir ve Ek-5’te yer alan İşlenmiş Su Ürünleri Desteklemeleri İl İcmali düzenlenip onaylanarak

beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yetiştiricilerden kesinti

MADDE 9 – (1) Üreticilerin hak ettikleri destekleme ödemelerinden, balıkçılık ve su

ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, % 1 oranında Su Ürünleri Yetiştiricileri Üre-

tici Merkez Birliğine kesinti yapılır ve kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problem-

lerin çözümünde, Kararda ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla il/ilçe

müdürlüğü yetkilidir.

(2) İl/ilçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili üretim süreci dahil

her türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi ve belge istemeye yetkilidir.
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(3) Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü tarafından

yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve her türlü bilgi ve belgeyi vermek

zorundadır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetki-

lidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koo-

peratifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 11 – (1) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edi-

len belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü

yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlan-

mak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında

gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-

rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde

belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan

Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge

veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken

sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen bel-

gelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari

hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme

programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen bilgi

ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve yetkileri kapsamında onaylayan

ve verileri giren kişi ve kurumlar sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildi-

ğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı ol-

duğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler ya-

pılmaz.

(2) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2020

yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tara-

fından Banka aracılığı ile ödenir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI ALANINDA UYGULANACAK

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/5/2020 tarihli ve 31127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayo-

luyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğin

EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/5/2020 31127
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4031/1-1 

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

 
 4098 
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Bodrum 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

S. 

NO 

ESAS 

NO 

KARAR 

NO 

KARAR 

TARİHİ 

SANIK 

ADI 

SOYADI 

BABA ADI 

DOĞUM 

YERİ-

TARİHİ 

SUÇ CEZASI 

1 2018/234 2019/338 21.05.2019 
HAKAN 

FINDIK 
MUZAFFER 

VİYANA 

13.04.1979 

5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun; 86/2. 

maddesi gereğince basit 

yaralama; 125/1-4 

maddesi gereğince 

hakaret. 

HÜKMÜN 

AÇIKLANMASINA 

GERİ BIRAKILMASI 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık adına çıkartılan tebligatların evrakının iade edildiği ve 
yapılan araştırmada açık adresleri tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Esasının 29 ve 30. 
maddeleri gereğince haklarında verilen Hükmün Resmî Gazete’de ilanen tebliğine, aynı Yasanın 
31. maddesi gereğince Resmî Gazete’de ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ 
yapılmış sayılacağı, ilan masraflarının sanıklardan tahsil olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 
 4097 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR 
Sarıyer Belediye Başkanlığından: 
Belediyemize ait Çayırbaşı Mahallesi 95 Pafta, 1077 Ada, 58 Parsel üzerinde Sarıyer 

Çayırbaşı Stadyumunun bir kısmında Bahçeköy Cad. No: 56/A adresinde kullanım alanları         
1. Kat: 300,00 m² alan (Tribün altında kalan kısmen basık ardiye) Zemin Kat: 561,00 m² alan, 
Bodrum Kat: 561,00 m² alan (Basık ardiye h≈2,00 m) olmak üzere toplam; 1.422,00 m² kullanım 
alanlı iş yeri vasıflı taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi Kapalı Teklif 
Usulü ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

İhale İşi; 25/06/2020 Perşembe günü saat 11.30’da Pınar Mahallesi Günyüzü Cad. No: 2 
Sarıyer/İstanbul adresinde Sarıyer Belediye Başkanlığı Yerleşkesinde bulunan Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 4.320.000,00-TL+KDV, Geçici teminat 
129.600,00-TL’dir. 

İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres 
göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 
bildirmeleri, geçici teminatı yatırmış olmaları, özel hukuk tüzel kişilerinin İdare merkezlerinin 
bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından yahut 
benzeri kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına 
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını 
gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel 
kişilerinin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
İhaleye ait kira şartnamesi Sarıyer Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai 
saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 2.500,00-TL karşılığında ihale 
dokümanlarını aynı Müdürlükten temin edilebilir. 

İstekliler tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen 
şartlara göre hazırlanmış belgelerin ihale günü saat 10.00’a kadar aynı adreste bulunan Sarıyer 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslimi gerekmektir. Postayla yapılacak 
müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve 
teklifin ihale saatinden önce idareye ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek 
gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sarıyer Belediye Encümeni 
İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 3829/1-1 
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1 ADET WD-XRF CİHAZI (LABORATUVAR CİHAZI) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ticaret Bakanlığı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet WD-XRF Cihazı 

(Laboratuvar Cihazı) teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 

şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 

şeklinde olacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/06/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 

edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 

belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 4051/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kazan, Ham Fabrika ve Makinistlik Kısımlarının Revizyon İşlerinin 

Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2020/291499 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - İhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Kazan, Ham Fabrika ve Makinistlik Kısımlarının  

  Revizyon İşlerinin Yapılması işi Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi  : Kazan Kısmı 40 Gün (Anahtar Teslimi Götürü) 

  Ham Fabrika 40 Gün (Anahtar Teslimi Götürü) 

  Makinistlik Kısmı 45 Gün (Anahtar Teslimi Götürü) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 23.06.2020 Saat 10:00 

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 118,00 ¨. (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında 

aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4103/1-1 
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ERTELEME İLANI 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
29.05.2020 tarih ve 31139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ihale tarihi 18.06.2020  

saat 14:00 olarak duyurulan “TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) tarafından 
Araba taşıma vagonunda kullanılmak üzere “20 adet TSI’lı çap 760mm komple tekerlek takımı” 
Satın alımı için yapılacak ihale 02.07.2020 tarih, saat 14.00’e ertelenmiştir. 

İhale Kayıt No : 2020/263246 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 20 ADET TSI’LI ÇAP 760mm KOMPLE TEKERLEK 

TAKIMI 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 02.07.2020 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV. Dâhil) 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4108/1-1 
—— • —— 

7 ADET MOBİL TAMİR VE BAKIM ARACI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2020/284366 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hacı Bayram 

Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3   06330 Gar/ 
Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 520 43 71 - 43 11 / 0 (312) 520 62 11 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
     adı ve miktarı : 7 Adet Mobil Tamir ve Bakım Aracı Temini 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi 
Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 14/07/2020 Salı günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya 
gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şube Müdürlüğünde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4134/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesine ait 192 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

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

1 - İdarenin Adresi : Camikebir Mah. Arasta Sokak No: 7/B Ezine/ 

ÇANAKKALE  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 192 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ezine/ÇANAKKALE 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile) : 53.095.000 TL  

f) Geçici Teminatı :   1.592.850 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 02/07/2020 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 

G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Çanakkale Ezine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Camikebir Mah. Arasta 

Sokak No: 7/B Ezine/ ÇANAKKALE adreslerinde görülebilir veya 700 TL karşılığı Sanayi ve 

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

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

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 4101/2-1 



12 Haziran 2020 – Sayı : 31153 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75 

 

200 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Adana Havalimanı Başmüdürlüğünden: 

200 KVA Kesintisiz güç kaynağı alımı işi alımı DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. 

Maddesine göre açık ihale usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/277771 

1 - İdarenin 

a) Adresi : DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ 

ADANA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (322) 435 03 80 

c) Elektronik posta adresi : 0 (322) 435 40 20 

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

    adresi (varsa internet adresi) : DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve 

İkmal Müdürlüğü (D kapısı Giriş) Seyhan/ADANA - 

(www.dhmi.gov.tr) 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - 2 adet - 200 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı 

Alımı İşi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ 

ADANA 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 40 (kırk) 

takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Seyhan/ 

ADANA 

b) Tarihi ve saati : 07.07.2020   14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

4.2.1. İstekli alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin olup olmadığını belgelendirecektir. 

Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge 

veya belgeleri teklif ekinde sunacaktır. 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 

mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

Aday veya isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik 

etmesi yeterli kabul edilir. 

4.2.2. İstekli, teklif ettiği Kesintisiz Güç Kaynağına ilişkin, ihale tarihi itibariyle 

yürürlükte olan ve kesintisiz güç kaynaklarını kapsayan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini 

teklif ekinde sunacaktır. 
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4.2.3. İstekli, teklif ettiği Kesintisiz Güç Kaynağının Teknik Şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu beyan etmek amacıyla, Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 

standart formunu, cevaplanması istenen maddeleri tek tek cevaplamak ve gerekli açıklamaları 

tereddüte mahal vermeyecek netlikte yapmak suretiyle dolduracak, imzalı ve kaşeli olarak teklif 

ekinde sunacaktır. 

İstekli, teklif ettiği Kesintisiz Güç Kaynağının Teknik Şartnamede yer alan teknik 

kriterlere uygunluğunu belgelemek amacıyla, teklif ettiği kesintisiz güç kaynağına ait tüm teknik 

özellikleri içeren imalatçı tarafından hazırlanmış katalog, broşür ve varsa diğer dokümanları teklif 

ekinde İdareye sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da 

birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, İstekli tarafından sunulan 

malın yerli malı olmasına, göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler 

katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk lirası) 

karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi 

numarası vb. bilgileri ile birlikte Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal 

Müdürlüğü D kapısı girişinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Adana Havalimanı Başmüdürlüğü Satın 

Alma ve İkmal Müdürlüğü (D kapısı girişi) Seyhan / ADANA adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/ kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte 

tamamen serbesttir. 3929/1-1 
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İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesine ait 40 adet işyeri 

yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

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

1-İdarenin Adresi: Meydan Mah. Yasemin Sk. Alp Apartmanı No:18 A/1 Merkez / 

KÜTAHYA  

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı: 40 adet işyeri yapım işi 

b) Yapılacağı yer: KÜTAHYA 

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) 

gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

d) İşin süresi: 30/11/2022 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 B.F. ile): 66.800.000 TL  

f) Geçici Teminatı: 2.004.000 TL 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu  

Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati: 30/06/2020 - Saat 10.00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
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konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veya yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen 

bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin ve 

bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen 

diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği veya Mimar Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.    

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

K) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

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

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

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

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

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

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

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5- İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7- İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya 

Kütahya Orküsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Meydan Mah. Yasemin 

Sk. Alp Apartmanı No:18 A/1 Merkez / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 700 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8- İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

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

günü olmalıdır.  

10- KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Kooperatifimiz Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4012/2-2 
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ÇEKTİRME VE CARASKAL TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
İşin Adı: Çektirme ve caraskal temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

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

İhale kayıt numarası : 2020/289477 
Dosya no : 2024048 

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 : Çektirme ve caraskal temini: 12 kalem 

b) Teslim yeri : Karadon, Üzülmez, Amasra, Kozlu, Armutçuk 
Taşkömürü İşletme Müesseseleri iş sahasıdır 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasını müteakip 45 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 : 02.07.2020 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, 

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, 
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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 02.07.2020 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. 4053/1-1 

—— • —— 
MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 
TTK Karadon Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği 

Nakli Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin 
Ayrı Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

Karadon Müessesesi 
İhale Kayıt no : 2020/289196 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 
b )Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 
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2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Karadon Müessesesi Direk nakli: 12.200 m3 

b) Teslim yeri  :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları  

c) Teslim tarihi   : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 

10.(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 

Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 

gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 

başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 

başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2021 tarihine kadar 

bitirilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı salonu  

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/ 07 / 2020 Pazartesi saat 15.00 

c) Dosya no  : 2013821 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi  

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler  

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)’ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir.  

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Karadon Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.07.2020, saat 15:00’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3) olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Karadon Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif 

verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin 

taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak 

değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler 

taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, 

“Birim fiyat teklif Cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 
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9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  4054/1-1 

—— • —— 

MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK Kozlu Müessesesi İhtiyacı Olarak Çeşitli Cins, Boy ve Çaplarda Maden Direği Nakli 

Hizmet Alımı İşi 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi İstisna Kapsamında Her Müessese İçin Ayrı, 

Ayrı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

Kozlu Müessesesi 

İhale Kayıt No : 2020/289280 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 00 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi : satınalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kozlu Müessesesi Direk nakli: 12.000 m3 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Müesseseleri Direk harmanları 

c) Teslim tarihi : Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT 

yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. 

Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine 

teslim tarihini takip eden günden itibaren 10. 

(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. 

Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına 

gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten 

başlamak üzere hesaplanır. Yüklenici nakliyatın 

başlangıç tarihinden başlamak üzere teslim aldığı maden 

direklerini 50 (elli) gün zarfında TTK Kömür havzasına 

nakledecektir. Taşıma işi 30 Haziran 2021 tarihine kadar 

bitirilecektir. 
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3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu 

  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06/07/2020 Pazartesi saat: 15.00 

c) Dosya No : 2013822 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler 

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma 

yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)’ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır. 

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini 

belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu 

listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır. 
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c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde 

ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri 

geçersiz sayılacaktır. 

5 - İhaleye, şartnamemizdeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler 

katılabilecektir. 

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 

şartnamelerin her biri 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, Kozlu Müessesesi Direk nakli ihalesi için 06.07.2020, saat 15:00’e kadar 

T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:125 Mithat paşa 67090 Zonguldak 

adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden 

Kurumumuz mesul değildir. 

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

Teklifler, miktarı, cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerinden; 

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı 

(TL/m3)olarak, 

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı 

(TL/m`) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde, verilecektir. 

Kozlu Müessese ihalesi içinde yer alan orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek 

olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne 

bağlanması esastır. Teklifler, Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler 

birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri 

Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup, “Birim fiyat teklif Cetveli”nde 

yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur. 

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate 

alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

12.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

12.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 4055/1-1 
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LABORATUVAR FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Laboratuvar Filtre Kağıtları Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2020/290352 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem muhtelif cins ve miktarda, Laboratuvar Filtre 

Kağıtları 

b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ 

ANKARA 

c) Teslim tarihi : Malzemeler Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden itibaren en geç 60 (Altmış) takvim 

günü içerisinde tek partide teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 23/06/2020 Salı günü, saat 14:00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı, KDV dahil 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 23/06/2020 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No: 14 

(06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 
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KİREÇOCAĞI SÖKÜM-ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR 

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

Fabrikamız “KİREÇOCAĞI SÖKÜM-ÖRÜM VE TADİLAT İŞLERİ” T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/289143 

1 - İdarenin 

a) adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 90 m3 hacmindeki Büyük Kireç Ocağının tüm 

refrakter tuğlalarının söküm, yeniden örüm, gezenek ve 

korkuluklarının tadilatı ve tamiratı işleri. 

b) yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : Kireç Ocakları refrakter sökme, temizleme, örme, tamir ve 

tadilat işçiliği yer teslimini müteakip tamamı 60 takvim 

gününde tamamlanacaktır. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 25.06.2020 Saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV 

Dahil) 230,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 

eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 
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AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR 
Ümraniye Belediye Başkanlığından: 
İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40.maddesine (artırmalı 
olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye 
Encümenince satışı yapılacaktır. 

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 22/06/2020 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek 
Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif 
zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir. 

İşin nevi : 5.000 Ton Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı  
İşin süresi : 30 gün 
Tahmin edilen bedel : Kilogram bedeli, 72 kuruş, 5.000 Ton, 3.600.000,00 TL 
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz. 
Şartname Bedeli : 300,00 TL 
İhale Gün ve saati : 23/06/2020 saat: 09:30 
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir. 
a. Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici 

teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, 
a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza 
Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) 
Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, 
a10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi a11)İsteklinin 
ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına 
en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.) 

b. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici 
teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil 
durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) 
İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu 
ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, b7) 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, b8) İhale giriş 
belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi b11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı 
yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta 
olacaktır.) 

İhaleyi alan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi 
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi 
ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre 
çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne 

çevirebilir. 
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. 
Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra 

daireleri yetkilidir. 
Duyurulur. 3980/1-1 
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KANTAR, AMBAR VE ARSASININ SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ  

İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde Bulunan 823 Ada 6 

Nolu Parselde Bulunan Toplam 39.429,24 M² Kantar, Ambar ve Arsasının 1(bir) yıl süre ile 

kiraya verilmesi ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği Esaslarına 

göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

 

1-İdarenin  

a) adresi :Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / 

BALIKESİR 

b) telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 865 19 40 (4 hat) – Faks: 0 266 865 26 04 - 05

2-İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza Bağlı Bursa İli, Yenişehir İlçesi, Kurtuluş 

Mahallesinde Bulunan 823 Ada 6 Nolu Parselde Bulunan 

Toplam 39.429,24 M² Kantar, Ambar ve Arsasının 1(bir) 

yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. 

b) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 (Bir) 

yıldır. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Bursa 

Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / BALIKESİR 

b) tarihi ve saati : 23/06/2020 Salı günü, saat 14:30 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TL- (YüzonsekizTürklirası) 

karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. 10600 Susurluk / 

BALIKESİR adresinden satın alınabilir.  

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

5- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

6-Diğer Hususlar 

6.1. İhale günü (23.06.2020 tarihinde) gerektiğinde açık artırma ve/veya pazarlık 

yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları 

gerekmektedir.  

6.2. Mezkur satış 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.   

 4109/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4144/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4140/1-1 
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Sağlık Bakanlığından : 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2018/236711 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Mersin İl Sağlık Müdürlüğü İl-İlçe  

Adresi 

Cami Şerif Mahallesi, İsmet İnönü 
Blv. Anadolu Hayat Emeklilik 
İşhanı No:94, Akdeniz/Mersin Tel-Faks 

0324 238 28 10 
0324 238 28 14 
 

Posta Kodu 33060 İ-Mail mersin@saglik.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

Astarte Tıbbi Malzemeler Sağlık 

Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret 

Limited Şirketi 

Fatih YELDAN 

Adresi 

Serinevler Mah. 3879 Sk. Yeldan 

Apt. Zemin Kat No: 3/B Yüreğir / 

ADANA 

 

T.C. Kimlik No.  146 893 02362 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Yüreğir V.D. / 091 048 0935  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 
Ticaret Sicil No: 50238 

Oda Sicil No: 47300 
 

6- Yasaklama Kararının 
Yayınlandığı Resmi 
Gazetenin Tarih ve 
Sayısı 

 

7- Yasaklama Kararının 
Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve 
Kapsamı 

8- Yasaklama Kararının 
Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay 
Tarihi 

03.04.2020  - 31088 

 

02.04.2020 tarihli ve 31087 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “COVID-

19 Salgınının Kamu İhale 

Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 

11.06.2020 tarihli ve E.1373 sayılı 

olur. 

 4143/1-1 
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Sağlık Bakanlığından : 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4142/1-1 

  



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 12 Haziran 2020 – Sayı : 31153 

 

Sağlık Bakanlığından : 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

 
 4141/1-1 
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir. 

SEHVEN YAYIMLANAN 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol ve 
Kumanda 
Sistemleri 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1

 
Doktorasını Elektrik 

ve Haberleşme 
Mühendisliğinde 
yapmış olmak. 

Sıkıştırılmış 
algılama 

algoritmaları ve tek 
piksel görüntüleme 

konularında 
çalışmaları olmak. 

 

Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama ve 
Dış Ticaret 

Halkla 
İlişkiler ve 
Tanıtım 

Prg. 

Öğretim 
Görevlisi 

7 1

Çalışma 
Psikolojisinde 
yüksek lisans 
yapmış olmak. 
Çalışma hayatı 

konularında en az 5 
yıl eğitim verme 

tecrübesine sahip 
olmak. 

70 
(Sözel) 

Muaf 

OLMASI GEREKEN 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik 
Elektronik 

Mühendisliği 

Kontrol 
ve 

Kumanda 
Sistemleri 

Dr.Öğr.Üyesi 2 1

Doktorasını 
Elektronik ve 
Haberleşme 

Mühendisliğinde 
yapmış olmak. 
Sıkıştırılmış 

algılama 
algoritmaları ve 

tek piksel 
görüntüleme 
konularında 
çalışmaları 

olmak. 

 

Meslek 
Yüksekokulu 

Pazarlama 
ve Dış 
Ticaret 

Halkla 
İlişkiler 

ve 
Tanıtım 

Prg. 

Öğretim 
Görevlisi 7 1

Çalışma 
Ekonomisi ve 

Endüstri 
İlişkileri 

alanında yüksek 
lisans yapmış 

olmak. 
Çalışma hayatı 
konularında en 
az 5 yıl eğitim 

verme 
tecrübesine 

sahip olmak.

70 
(Sözel) Muaf 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 10.06.2020 tarih ve 117473 sayılı Makam Olur’una istinaden; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 693 belge no’lu BİLTEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 711 

belge no’lu SİMETRİ Yapı Denetim Ltd. Şti., 2163 belge no’lu PLUS Yapı Denetim Ltd. Şti., 

2348 belge no’lu CEMKA Yapı Denetim Ltd. Şti., 2628 belge no’lu BAYTÜRK Yapı Denetim 

Ltd. Şti., 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2706 belge no’lu KALE35 Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim İzin Belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin 

ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer 

alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet 

göstermeleri nedeniyle iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4146/1/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 10.06.2020 tarih ve 117486 sayılı Makam Olur’una istinaden, 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 775 dosya no’lu ALTIGEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1308 dosya no’lu DEMİRTAŞLAR Yapı Denetim Ltd.’lerinin 

vizesini 90 takvim günü içerisinde gerçekleştirmediklerinden, Yapı Denetim Uygulama 

Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yapı Denetim İzin Belgeleri geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4146/2/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

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

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Ardahan ilinde faaliyet gösteren 2157 belge no’lu 3D Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne ait Yapı 

Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının 10.06.2020 tarih ve 117453 sayılı Olur'u ile geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 4146/3/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 10.06.2020 tarih ve 117488 sayılı Makam Olur’una istinaden, 

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2172 izin belge nolu OKTEK Yapı Denetim A.Ş., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 199 izin belge nolu ALFA Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin 

izin belgelerinin geçici olarak geri alındığı tarihten itibaren 180 takvim günü içerisinde 

eksikliklerini tamamlamayarak, denetim izin belgesinin iade edilmesi talebinde 

bulunmadıklarından, söz konusu kuruluşların, 4708 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin dokuzuncu 

fıkrası gereği denetim izin belgeleri iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 4146/4/1-1 
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Denizli İli Merkezefendi Belediye Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

27 Nisan 2020 tarih ve 31111 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 
“Meserret Sokak Ulusal Fikir Proje Yarışması” ilanımız aşağıdaki şekilde gündellenmiştir. 

1- Jüri, soru-cevap toplantısı öncesinde bir araya gelerek jüri başkanı seçimi yapmıştır. 
Jüri başkanı olarak oybirliği ile Doç.Dr. Burak Altınışık seçilmiştir. 

2- Yarışma Şartnamesi'nin 11. ve 13.maddeleri aşağıdaki gibi güncellenmiştir: 
11. KİMLİK ZARFI 
Üye Belgeleri 
KİK Yarışmalar Yönetmeliği’nin 15.Maddesi ve a bendindeki “Fikir yarışmalarına 

katılacaklarda meslek odası üyesi olma koşulu aranmayabilir” ifadesine dayanarak ekip yapısına 
göre aşağıda belirtilen gerekli olan belgeler eklenecektir: 

İlgili meslek alanında meslek unvanını gösteren belge: 
• E-devletten ulaşılabilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Yüksek Öğretim Mezun 

Belgesi linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge, 
veya 
• Bu yarışma için hazırlanmış “Meslek Odası Üyelik Belgesi”dir. 
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde kayıtlı öğrenci olduğunu gösteren belge: 
• E-devletten ulaşılabilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı / Öğrenci Belgesi 

Sorgulama linkinden indirilmiş barkot numaralı ve QR kodlu belge 
veya 
• Üniversiteden alınan öğrenci belgesidir. 
13. TASARIMLARIN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI 
Bu şartnamede tanımlanan esaslara göre düzenlenecek proje ve ekleri yarışma takviminde 

“Son Teslim Tarihi” (26.06.2020, saat 23:59 (GMT +3) ) olarak belirtilen zamanda aşağıdaki gibi 
teslim edilecektir: 

• Proje ve ekleri dijital olarak teslim edilecektir. 
• “Yarışmacılardan İstenenler” başlığında tanımlanan özelliklerde hazırlanan tüm içerikler 

PDF formatında olacaktır. 
• İçerisinde tasarımlara ilişkin istenenler, kimlik zarfı ve yazışma zarfı alt klasörlerinin yer 

alacağı dijital teslim klasörü proje rumuzu ile aynı ismi taşıyacaktır. (RUMUZ_KİMLİK ZARFI; 
RUMUZ_YAZIŞMA ZARFI; RUMUZ_PROJE) 

• Paftalara ait dosya isimleri proje rumuzu ile aynı adı taşıyacak ve devamında pafta sıra 
numarası yer alacaktır. (RUMUZ_pafta no) 

• Dijital teslim klasörü tek paket halinde http://yarisma.merkezefendi.bel.tr/ adresinde 
bulunan SENDGB servisi aracılığıyla sisteme yüklenecektir. 

Yazışma Zarfı 
Bu klasörde ekip temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri bulunacaktır. 
Rumuz 
Yarışmacılar 5 (beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır. Profesyonel kategorisi 

katılımı için rumuz başına “A” harfi, öğrenci kategorisi katılımı için rumuz başına “B” harfi 
getirilmelidir. 

Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Tüm paftalarda, 
raporda, klasör ve alt-klasörlerde rumuz tarif edildiği şekliyle bulunmalıdır. 

 4138/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Ankara 45. İş Mahkemesinin 2016/1053 Esas, 2019/154 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 4059/1-1 

—— • —— 
Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) 

ALIM İLANI 

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak 

üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam 

edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre başvuru yapan 

ve başvurusu uygun görülen aşağıdaki listede adı geçen adaylar için sözlü sınav yapılacaktır. 

 

Sınav Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma Saat 10:00 

 

15 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Sözleşmeli Personel Alım İlanı 

 

UNVAN 

KODU 
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 

200509 
Eczacı 

(Özel Bütçe) 
1 

Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi 4 

yıllık lisans programından mezun olmak. 

- Bu pozisyon için KPSS puanı değil, sözlü sınav 

geçerli olacaktır 

 

Sözleşmeli Eczacı pozisyonu için başvuru yapan adaylara; 

- Mesleki bilgiler ve Genel kültür alanında sorular yöneltilecek olup sınav komisyonu 

aday hakkında değerlendirme yaparak sözlü sınav sonucunu belirleyecektir. 

- Sözlü sınav için gelecek adaylar, yanlarında TC kimlik numaralarını gösterir belgelerini 

(sürücü belgesi, pasaport) getirmek zorundadırlar. 

- Sözlü sınav 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 10.00’da Üniversitemiz Merkez 

Yerleşkesinde bulunan Mehmet Akif ERSOY Eğitim ve Kültür Merkezinde Listede belirtilen 

sıraya göre yapılacaktır. 

-  Sözlü sınava Düzce dışından katılacaklara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

Sözleşmeli Eczacı Pozisyonuna başvuru yapan ve başvurusu uygun görülen aday listesi 

https://personel.duzce.edu.tr/tum-duyurular adresinde ilan edilecektir. 

 4083/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre 
Üniversitemizde toplam 557 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi 
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

UNVANI 
KADRO 

SAYISI 

KPSS 

PUAN TÜRÜ 
ARANAN NİTELİKLER 

HEMŞİRE 412 KPSSP3 
*Hemşirelik lisans mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

ECZACI 5 
KPSS ŞARTI 

ARANMAMAKTADIR 

*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

DİYETİSYEN (1) 1 KPSSP3 
*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

DİYETİSYEN (2) 

 
2 KPSSP3 

*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak. 

*Yataklı tedavi kurumlarında en az 2 yıl klinik diyetisyenliği 

konusunda çalışmış olmak. 

FİZYOTERAPİST 

 

6 

 

KPSSP3 

 

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

DİĞER SAĞLIK 

PERSONELİ 
3 KPSSP3 

*Perfüzyon Lisans veya Perfüzyon Teknikleri Yüksek Lisans 

Programı mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

PSİKOLOG 2 KPSSP3 
*Psikoloji lisans mezunu olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

BİYOLOG (1) 2 

 

KPSSP3 

*Biyoloji lisans mezunu olmak. 

*Genetik Hastalıkların tanısı ile ilgili en az 2 yıl çalışmış 

olmak.  

 

BİYOLOG (2) 
         3 

 

KPSSP3 

*Biyoloji lisans mezunu olmak. 

*Hastane laboratuvarlarında en az 2 yıl çalışmış olmak.  

 

BİYOLOG (3)          2 

 

KPSSP3 

*Biyoloji lisans mezunu olmak.  

*Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı 

Kordon Kanı Bankasında en az 2 yıl çalışmış olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (1)  25 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Anestezi Bölümünden mezun 

olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (2)  
28 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri 

Bölümünden mezun olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (3) 

 

21 KPSSP93 

* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

Bölümünden mezun olmak. 

* 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 
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SAĞLIK 

TEKNİKERİ (4)  10 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri Bölümünden 

mezun olmak. 

* 01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (5)  7 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Diyaliz Bölümünden mezun 

olmak. 

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (6)  
6 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Bölümünden mezun olmak. 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (7) 

 

5 KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

Bölümünden mezun olmak. 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (8)  

 

3 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Fizyoterapi Bölümünden mezun 

olmak. 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (9) 

 

3 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 

Bölümünden mezun olmak. 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

SAĞLIK 

TEKNİKERİ (10)  

 

2 

 

KPSSP93 

*Meslek Yüksekokullarının İş ve Uğraşı Terapisi 

Programından mezun olmak. 

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

LABORANT 9 KPSSP94 *Meslek Liselerinin Laboratuvar Bölümünden mezun olmak.

*01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak. 

TOPLAM 557  

 
GENEL ŞARTLAR 
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.  maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak. 
2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans 

mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.  
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak.    
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 

yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu 
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle 
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu 
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden 
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” 
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.  

AÇIKLAMALAR 
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 4137/1-1 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” 

uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu 

hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir. 

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) 

kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları 

için 4 takım olarak ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde 

aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların 

profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi 

kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir. 

Başvuru için gerekli belgeler: 

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren 

dilekçe 

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde 

profesörlük kadro başvuruları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadro başvuruları için 

4 takım dosya  

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı) 

4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*  

5. 2 adet fotoğraf  

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi 

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi  

NOT: 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir.  

2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım 

olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 

tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler. 

3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul 

tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.  

4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail 

adresi) belirtilecektir. 

6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri 

gerekmektedir. 
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* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince 

başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı 

dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı 

aranmaz. 

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.  

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus - ANKARA 

Tel: (312) 596 47 43 - 596 44 59 

 

BİRİMİ ÜNVANI SAYI DERECE AÇIKLAMA 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Sosyoloji Bölümü 

Sosyometri Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 
Aile Demografisi, Doğurganlık ve Nüfus 

Sosyolojisi konularında çalışmaları olmak. 

Tarih Bölümü Yakın 

Çağ Tarihi Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 

Osmanlı Dönemi Irak ve Osmanlı-İran 

Sınırı ve İlişkileri konularında çalışmaları 

olmak. 

İslami İlimler Fakültesi 

Temel İslam Bilimleri 

Bölümü İslam 

Mezhepleri Tarihi 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 1 
Şii ve Bâtınî Mezhepler konularında 

çalışmaları olmak. 

İslam Tarihi ve Sanatları 

Bölümü Türk Din 

Musikisi Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 

Dini Musiki Alanıyla İlgili Klasik Eserleri 

Tahkik Edebilme konularında çalışmaları 

olmak. 

İslam Tarihi ve Sanatları 

Bölümü Türk İslam 

Edebiyatı Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi 

1 3 
Türk İslam Edebiyatı alanında Mensur 

Şerhler üzerine çalışmaları olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölümü 

Mali Hukuk Anabilim 

Dalı 

Profesör 1 1 

Elektronik Vergileme Hukuku, Dijital 

Hizmetler Vergisi, Kamu Mali 

Yönetiminde Raporlama konularında 

çalışmaları olmak. 

Kamu Hukuku Bölümü 

İdare Hukuku Anabilim 

Dalı 

Doçent 1 1 

İnternet Piyasasının Düzenlenmesi, İdari 

Usul, Cumhurbaşkanlığı Kararları ve 

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 

konularında çalışmaları olmak. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İşletme Bölümü 

Muhasebe ve Finans 

Anabilim Dalı 

Doçent 1 1 

Gelişmekte Olan Ülke Borsalarının Dünya 

Borsaları ile Entegrasyonu ve Finansal 

Krizler konularında çalışmaları olmak. 

 4133/1-1 
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek 

üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. 

Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin 

(b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 

pozisyonlara 93 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

POZİSYON 

KODU 
POZİSYON ADET NİTELİKLER 

BÜTÇE 

BİRİMİ 

001 Psikolog 1 

* Psikoloji lisans programından mezunu olmak. * 

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi Sertifikasına 

sahip olmak.  

* 2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

002 Hemşire 43 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya 

Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* 2018 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

003 Hemşire 7 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya 

Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım 

Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yada kamu 

veya özel hastanelerde Yenidoğan Yoğun Bakım 

Hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu 

belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

004 Hemşire 21 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya 

Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği 

sertifikasına sahip olmak yada kamu veya özel 

hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 

1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 
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005 Hemşire 1 

* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya 

Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının 

birinden mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde KVC 

ameliyathane hemşiresi olarak en az 1 yıl 

çalışmış olduğu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P94 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

006 Ebe 3 

* Ebelik Lisans Programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde doğumhane 

biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu 

belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

007 Ebe 2 

* Ortaöğretim Kurumlarının Ebelik 

Programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerde doğumhane 

biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu 

belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

008 
Röntgen 

Teknisyeni 
3 

* Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbı 

Görüntüleme Teknikleri Önlisans bölümlerinin 

birinden mezun olmak.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

009 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin Patoloji 

Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

010 
Sağlık 

Teknikeri 
1 

* Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin Patoloji 

Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi katılım 

belgesine sahip olmak.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 
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011 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya 

Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

012 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin Mikrobiyoloji 

Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

013 
Sağlık 

Teknikeri 
2 

* Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

önlisans programından mezun olmak.  

* Kamu veya Özel Hastanelerin Kan Bankası 

Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

014 
Sağlık 

Teknikeri 
3 

* Üniversitelerin Elektronörofizyoloji önlisans 

programından mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin EEG, EMG veya 

uyku Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye 

sahip olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri 

puan almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

015 
Diğer Sağlık 

Personeli 
1 

* Üniversitelerin Biyoloji lisans programından 

mezun olmak.  

* Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya 

Laboratuvarında en az 3 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu belgelendirmek.  

* 2018 KPSS/P3 puan türünden 80 ve üzeri puan 

almış olmak. 

Özel 

Bütçe 

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  
Genel Şartlar: 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Özel Şartlar: 
1 - Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 
2 - 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 
3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak. 
4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
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5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B 

maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi 

nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih 

tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam 

edilemezler." hükmüne uygun olması. 

6 - Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine 

getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda 

bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran 

adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün 

içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 

Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada 

etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile 

yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1 - Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.) 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

3 - Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

4 - 2018 yılı KPSS sonuç belgesi. 

5 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ 

sertifika. 

6 - SGK prim günlerini gösterir belge. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan 

sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için 

gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş 

günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların 

puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum 

tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. 

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru 

olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek 

kazananlar sırası ile çağırılacaktır. 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri 

feshedilecektir. 

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 - 101454 - 101455 - 101418 

Mail Adresi : idariper@balikesir.edu.tr 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 
Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 
öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 
başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 
içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 
rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 
adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 
e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 
birden fazla kadroya başvuramaz. 

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu  
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır.) 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi. 
7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar. 
8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları 

onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı. 
Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru formu  
2. YÖK formatında özgeçmiş. 
3. Yayın listesi. 
4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 
5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 
6. 2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 
7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 
8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 

Fakülte/Enstitü/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program 
Kadro 
Unvanı 

Özel Şartlar 
Kadro 
Sayısı 

Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu 

Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları 

Profesör 
Turizm İşletmeciliği alanında doçent unvanı 
almış olmak. 

2 

İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası 
İlişkiler 

Profesör 
Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı 
almış olmak. Ekonomi ve Avrupa Birliği 
konularında çalışmaları bulunmak. 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Endodonti alanında almış olmak. 1 

Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Uzmanlığını Restoratif Diş Tedavisi alanında 
almış olmak. 

1 

Beşerî Bilimler Fakültesi 
Mütercim 

Tercümanlık 
(İngilizce) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim, 
İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı alanlarından birisinde doktora 
derecesine sahip olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu 

Turist Rehberliği 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

Doktora derecesini Turizm İşletmeciliği 
alanında almış olmak. 

1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Karaman Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı. (KAREV) 

VAKFEDENLER: Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ayhan AKGÖZ, 

Nazlı BABAOĞLU, Ali Kemal BOYNUKALIN, Veli BOZKIR, İhsan DURU, Mehmet Emin 

DURU, Ziya DURU, Lütfi ELVAN, Mahmut Feridun ERDOĞDU, Mehmet Sait EREN, Ali 

GÜLER, İsmail İlhan HATİPOĞLU, Metin KIRATLI, Sami ÖZDAĞ, Osman SAĞLAM, Suat 

SÖZER, Erol ŞİMŞEK, İsmail TAYYAR, Ahmet TEK, Esat TOKLU, 

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO: Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.02.2020 tarihinde kesinleşen, 09.12.2019 tarih 

ve E.2019/576, K.2019/901 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Başta Karaman İl ve İlçeleri olmak üzere ülkemizin eğitim, kültür, 

sağlık, turizm ve tanıtımı alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya yararlı 

çalışmalar sunmak, yüksek öğretim kurumları kurarak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda 

bulunmak, ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL. (YÜZBİNTÜRKLİRASI) 

YÖNETİM KURULU: Veli BOZKIR, M.Feridun ERDOĞDU, İhsan DURU, İsmail İlhan 

HATİPOĞLU, Ahmet TEK 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi 

bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli 

heyetinin kararıyla devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Malatya Eyüp Sultan Vakfı 

VAKFEDENLER: Adem Başgel, Ali Akarsu, Ümit Korkmaz, İrfan Varol, Selman Alan, 

Selahattin Yıldırım, Talha Toğrulca, Mehmet Sağdıç 

VAKFIN İKAMETGAHI: Malatya 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.06.2020 tarihinde kesinleşen 05.03.2020 

tarihli ve E: 2019/326, K: 2020/78 sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde memleketin kalkınmasına faydalı 

hukuki, dini, ahlaki, edebi, toplumsal, sanatsal, fenni, sınai, ve zirai bilgileri yaymak ve senette 

yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: Malatya İli, Merkez Battalgazi İlçesi, Saray Mahallesi, 

Çöşnük Mevkii, 1143 ada, 9 parselde kayıtlı gayrimenkul ve 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk 

Lirası). 

YÖNETİM KURULU: Adem Başgel, Ali Akarsu, Ümit Korkmaz, İrfan Varol, Selman 

Alan, Selahattin Yıldırım, Talha Toğrulca, Mehmet Sağdıç 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: 

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
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Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölüm ve anasanat dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. 

Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam 

zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.  

İLAN BAŞLAMA TARİHİ       : 12.06.2020 

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)  : 26.06.2020 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Profesör İçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.) 

• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 

sayfasında mevcuttur.) 

• YÖK Formatında Özgeçmiş  

• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

• Fotoğraf (5 Adet) 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek 

Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca onaylanan Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya, 

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan 

almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 

birinde tamamlamış olmak.  

Dr. Öğr. Üyesi İçin: 

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe (Üniversitemiz web sayfasında mevcuttur.)  

• T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi Profesör, 

Doçent, Dr. Öğretim Üyesi Ataması için Ön Değerlendirme Formu (Üniversitemiz web 

sayfasında mevcuttur.)  

• YÖK Formatında Özgeçmiş  

• Vukuatlı Nüfus Kaydı ve Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) 

• Fotoğraf (5 Adet) 

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce 

Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans 

Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma varsa, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)], 

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,  

• İngilizce eğitim verebilmek için YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğeri bir puan 

almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin 

birinde tamamlamış olmak. 

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığına şahsen 

veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra ve eksik 

belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 
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Fakülte 
Bölüm – Anasanat 

Dalı 

İstenilen  

Akademik 

Personel 

Sayı Özellikler 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yazılım 

Mühendisliği 

(İngilizce) Bölümü 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Bilgisayar 

Yazılımı alanında almış olmak, 

en az 10 yıl sektör deneyimine 

sahip olmak ve İngilizce 

yeterliliğe (en az 80 puan) sahip 

olmak. 

Konservatuvar 

Müzik Bölümü 

Bestecilik ve 

Orkestra Şefliği 

Anasanat Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Sanatta Yeterliğini 

Kompozisyon alanından almış 

olmak ve alanında en az 10 yıllık 

eğitmenlik deneyimine sahip 

olmak. 

 

Müzik Bölümü 

Piyano, Arp ve Gitar 

Anasanat Dalı 

Prof. Dr. 1 

Doçentlik unvanını Piyano 

alanından almış olmak, en az 10 

yıllık öğretim üyeliği ve ulusal-

uluslararası konser verme 

deneyimine sahip olmak. 

 

 4107/1-1 

—— • —— 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI 

06/03/2020 tarihli ve 31060 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İlk 

Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanında yer alan; 

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ başlıklı 4 üncü maddenin birinci fıkrası 

“ 01/07/2020 tarihinden 10/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile 

birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 

Mayıs Kompleks içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Altındağ-ANKARA adresine 

şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.” şeklinde düzeltilmiştir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI başlıklı 5 inci maddenin üçüncü fıkrası “ Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS 

puanları ile 16.07.2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.ankara.bel.tr adresinde ilan 

edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.” şeklinde 

düzeltilmiştir. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI başlıklı 6 ncı maddenin birinci fıkrası 

“Sözlü ve uygulamalı sınav 20/07/2020-30/07/2020 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 

06070 İskitler-Altındağ/ANKARA adresindeki yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da 

başlayacaktır.” şeklinde düzeltilmiştir. 

İlan Olunur. 

 4145/1-1 
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Orman Genel Müdürlüğünden: 

2020 YILI GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI İLANI 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, 

rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme 

hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra 

teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu 

(İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. 

Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19/06/2020 

tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan 

süresince başvurularını İŞKUR’a yapacaklardır. 

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilen illere kadro sayısının 4 (dört) katı kadar 

aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. 

Kura yeri ve tarihi İŞKUR Açık İş İlanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü 

internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 

1 - 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2 - 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3 - Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, 

anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet 

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

4 -Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

5 -Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak), 

6 - Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel 

şartlara haiz olmak, 

7 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almıyor olmak, 

8 - İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. 

İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet 

sitesinden ilan edilecektir. 

ÖZEL ŞARTLAR 

1 - En az ilköğretim mezunu olmak, 

2 - Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, 

3 - Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet 

raporu almak.(Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı 

olan adaylardan istenecektir.) 

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler 

1 - Öğrenim belgesi, 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
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3 - TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından veya 

e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil 

kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.) 

Adaylar, yukarıda istenilen belgelerin örneklerini ilgili Bölge Müdürlüğü internet 

sitesinde ilan edilen tarihlerde sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edeceklerdir. Yukarıda 

istenilen belgeleri getirmeyen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınmayacaktır. Sözlü ve 

uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinde duyurulacak olup 

ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İstihdam edilecek işçiler 

4857 sayılı İş Kanuna tabi olarak görev yapacaklar olup deneme süreleri 2 aydır. 

Aşağıda yer alan tabloda istihdam edilecek geçici işçilerin alım dağılımı gösterilmektedir. 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM İLİ İSTİHDAM SAYISI TOPLAM 

ADANA 
ADANA 25 

40 
OSMANİYE 15 

ANTALYA ANTALYA 40 40 

BALIKESİR BALIKESİR 30 30 

BURSA 

BURSA 15 

25 BİLECİK 10 

YALOVA   0 

ÇANAKKALE ÇANAKKALE 25 25 

DENİZLİ 
DENİZLİ 17 

25 
UŞAK 8 

ISPARTA 
ISPARTA 14 

20 
BURDUR   6 

İSTANBUL 

İSTANBUL 14 

30 
TEKİRDAĞ   3 

KIRKLARELİ   3 

EDİRNE 10 

İZMİR 
İZMİR 35 

55 
MANİSA 20 

KAHRAMANMARAŞ 

K.MARAŞ 16 

35 
ANTAKYA 15 

GAZİANTEP   4 

KİLİS   0 

MERSİN MERSİN 15 15 

MUĞLA 
MUĞLA 25 

50 
AYDIN 25 

TOPLAM           390 

 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve 

atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.  

İlan olunur. 4050/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

 
 4076/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1244 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl

ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Solunum Sistemi Girişimsel Sistemler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– İşlenmiş Su Ürünleri Destekleme Tebliği (No: 2020/17)
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret

Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2020/13969 Başvuru Numaralı

Kararı

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


