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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU
SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB)’TE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  – 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
(2014/34/AB)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“c) Sadece yakıt gazının kaza eseri sızıntısı sonucunda muhtemel patlayıcı ortamların
nadiren oluşabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılması amaçlanan ürünler,

ç) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Do-
nanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 10/7/2018 tarihli
ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385 ve 388 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”
“d) CE işareti: İmalatçının, ürünün CE işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın

ilgili kurallarına uygun olduğunu beyan ettiği işareti,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1)

numaralı alt bendinde yer alan “(Üretim)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

T.C.
Resmî Gazete

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde yer alan “Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 1.0.5. numaralı madde aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“1.0.5. İşaretleme 
Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıdaki asgari ayrıntılara sahip biçimde, okunaklı

ve silinmeyecek bir şekilde işaretlenmelidir: 
- İmalatçının adı ve adresi, kayıtlı ticari unvanı veya tescilli ticari markası,
- CE işareti (“CE” İşareti Yönetmeliği Ek-1’e bakınız.),
- Seri veya tip gösterimleri,
- Varsa, parti veya seri numarası,
- İmal yılı,
- Patlamaya karşı korunma özel işaretini takiben teçhizat grup ve kategorisinin

simgesini,
- II. Grup teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortam-

larla ilgili),
ve/veya 
- “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).
Ayrıca, gerekli olması durumunda, emniyetli kullanımı için zorunlu tüm bilgiler de yu-

karıdaki teçhizat ve koruyucu sistemler üzerine işaretlenir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmelikte yer alan “üretici” ibareleri “imalatçı” olarak, “Üretici”

ibareleri “İmalatçı” olarak, “üreticinin” ibareleri “imalatçının” olarak, “Üreticinin” ibareleri
“İmalatçının” olarak, “üretim” ibareleri “imalat” olarak, “Üretim” ibareleri “İmalat” olarak,
“Üretimin” ibareleri “İmalatın” olarak, “üretimin” ibaresi “imalatın” olarak, “Ekonomi Bakan-
lığı” ibareleri “Ticaret Bakanlığı” olarak ve “Ekonomi Bakanlığına” ibaresi “Ticaret Bakanlı-
ğına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaş-

lılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/6/2016 29758
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Ça-

lışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, 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) İleri yaş (yaşlılık): İnsanın doğumundan itibaren tasarlanması gereken; özellikle alt-

mış yaştan sonra bilimsel araştırmalardan doğan bilgiler ışığında tasarlanan farklı uygulamalı
hizmet modelleri ile yönlendirilmesi gereken bir yaşam dönemini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Küresel ve ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üze-

rine bilimsel etik kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan
bilgileri kaliteli uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak.

b) İleri yaş ile birlikte gelen ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası,
sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile istişare platformunu oluştur-
mak.

c) Bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ve aktif, anlamlı ve gelişime açık bir yaşlılık dö-
nemi inşa etmek.

ç) İleri yaştaki kişilerin yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen ve bağımsız bir yaşam
sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

d) Teorik bilgilerin paylaşılması için yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, çalıştay,
söyleşi ve benzeri bilimsel toplantıları organize etmek.

e) Yaşlıların yaşamlarını sıklıkla etkileyen sorunlar, riskler ve durumlar ile ilgili far-
kındalık yaratılmak üzere kampanyalar ve gönüllülük esasına dayanan projeler üretilmesini
sağlamak.

f) Yaşlıların gerontolojik değerlendirme ve danışmanlık ile kişiye özel yönlendirmele-
rinin yapılmasını ve böylelikle yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak.

g) Bakım veren profesyoneller, aile yakınları ve diğer aktörlerin alanında uzman aka-
demisyenler tarafından eğitilmelerini ve danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak.

ğ) Yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel dünyada temsilini sağlamak.
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h) Yaşlıların yükünü hafifletecek olan ev içi düzenlemeler ve etkin erişilebilirlik ağı ile
yaşlı dostu kentlerin inşa edilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği protokolleri ha-
zırlanması için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) Hizmetin hedef grubundan bağımsız, prensipte her sosyal hizmet türünde ve hedef
grubunda kullanılabilir bir hizmet tasarım modeli geliştirmek yoluyla yaşlılık alanında net ve
rasyonel bir hizmet üretim aşamasının ortaya koyulması için çalışmalar yapmak.

i) Bakıma muhtaç yaşlıların bakıma muhtaçlık sebeplerinin ve ihtiyaçlarının geronto-
lojik analizi ile kişiye özel bakım planının kamu yararı gözetilerek oluşturulması ve halkın kul-
lanımına sunulması amacı ile Rektörlük onayı ile hastaneler, yaşlı bakım kurumları, Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyonu (FTR) Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, hemşirelik, eğitim bilimleri
ve benzeri ilgililer ile iş birliği içerisinde çalışmak.

j) Uluslararası organizasyon ve üniversitelerle etkin bir iş birliği ağı kurmak ve ilişkide
bulunmak; bu sayede bakım bilimi ve ileri yaş adına küresel güncel gelişmelerin iyi uygulama
örneklerini takip etmek.

k) İstikrarlı ve sürdürülebilir, fayda sağlayan ve yaşlı odaklı; biyo-psiko-sosyal alanların
tümünde insan onuruna yaraşır bir ileri yaş döneminin inşa edilmesi için gerekli önlemleri al-
mak ve politikalar geliştirmek.

l) Yaşlıların yaşamlarını etkileyen sorunlar, gelişebilecek sağlık problemleri ve riskler
konusunda farkındalık oluşturmak, önleyici faaliyetler ve girişimlerde bulunmak.

m) Yaşlının karşılaşabileceği yaşlılığa bağlı ya da gelişebilecek anatomik bozukluklara
bağlı sağlık problemlerini tespit etmek, önleyici faaliyetler geliştirmek, hasta yakını ve bakım
profesyonellerine yaşlı bakım eğitimi vermek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bilimsel faaliyet alanı kapsamında; etik değerlere ve kurallara uygun çalışmalar ile

bilgi üretimi, raporlama, paylaşım, değerlendirme ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı
hizmet modeli önerileri sunmak.

b) Pratik faaliyet alanında; ileri yaş ve bakım bilimi alanında uygulamalı eğitimler ver-
mek, danışmanlık ve koordinasyon hizmeti sağlamak, yeni projeler üretmek ve uygulamak.

c) Ortak iletişim ağının kurulması için; ulusal ve uluslararası kapsamda alanda çalışan
diğer üniversite ve bilim dalları, kamu çalışanları ve yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, araş-
tırma ve uygulama merkezleri, aile yakınları ile etkin bir iletişim ağı kurmak.

ç) Toplumsal temsil faaliyetleri için hizmet üreticilerinin, basın mensuplarının ve top-
lumun farklı kesimlerinin bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması ve gö-
nüllülük çalışmaları yürütülmesine çalışmak.

d) Bakım verenlerin desteklenmesi için destek ve danışma hattı kurmak.
e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ARGE çalışmaları ve projeler yapmak.
g) Araştırma-geliştirme (ARGE) laboratuvarı oluşturmak.

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.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; özellikle gerontoloji alanında araştırmaları ve uluslararası

alanda bu konuda çalışmaları olan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafın-
dan üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür Rektör tarafından tekrar görevlendirile-
bilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite personeli adaylar arasından
en az iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden
sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yerine yardımcılarından biri vekâlet eder.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurulların gün-

demini oluşturmak, toplantılarına başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
b) Merkezin, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli idari

düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.
c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu görüşü doğrultusunda, geçen

yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.
ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rek-

töre rapor vermek.
d) Yıllık plan ve programa göre personel ve diğer ihtiyaçları gerekçeli olarak tespit et-

mek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezi temsil etmek.
f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile gerontoloji ala-

nında araştırmaları veya çalışmaları olan, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör
tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç
yıldır.

(2) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi Rektör tarafından tekrar görevlendirile-
bilir. Süresi bitmeden ayrılan veya görevlendirme nedeniyle altı aydan fazla toplantılara katı-
lamayan Yönetim Kurulu üyesi yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir defa toplanır. Müdür gerekli
gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu top-
lantı yeter sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt ço-
ğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde kullanır, çekimser oy kullanılmaz.
Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.
b) Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
c) Proje ve eğitim gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belir-

lenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararlar almak.
ç) Ortak çalışmalar için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ilke ve esaslarını belirle-

mek, protokolleri hazırlamak ve görüş bildirmek.
d) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporlarını görüşmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite dışından, Merkezin amaçları ile ilgili

çalışmalar yapan kişiler ve/veya bu çalışmaları destekleyen, sivil toplum kuruluşları, istekleri
halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri veya ileri yaş ve bakım alanında
kuramsal ve uygulamalı çalışmaları olan kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından üye sa-
yısının iki katı kadar Rektöre önerilen aday arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Da-
nışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle ve Müdürün başkanlığında yılda iki defa ola-
ğan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevi
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve

önerilerde bulunmaktır. Danışma Kurulunun kararları istişare niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje ve Eğitim Grupları ve Görevleri

Proje ve eğitim grupları
MADDE 14 – (1) Proje ve eğitim grupları; Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek

için Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Proje ve eğitim grupları, proje konusuna uygun
yeter sayıda uzmandan oluşturulur. Proje ve eğitim gruplarına ilgili mevzuat hükümlerine göre
Rektörlük aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlardan uzmanlar görevlendirilebilir.

Proje ve eğitim gruplarının görevleri
MADDE 15 – (1) Proje ve eğitim gruplarının görevleri; Merkezin amacına uygun pro-

jeler üretmek ve bunları uygulamaya koymaktır.
(2) Proje ve eğitim grupları adına proje yürütücüsü tarafından, proje süresine göre be-

lirlenecek aralıklarla Yönetim Kuruluna proje ile ilgili durum raporu sunulur. Durum raporla-
rına göre devamında yarar görülmeyen ve sona erdirilmesi gereken projeler, süresi sona erme-
den proje ve eğitim gruplarınca gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir
proje ile birleştirilebilir. Proje ve eğitim gruplarının iş birliği içerisinde çalışmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Iğdır Üniversitesinden: 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 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) Merkez: Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, özelde Iğdır ve çevresinin genelde ise Türkiye'nin
doğal biyoçeşitlilik kaynaklarının belirlenmesi, korunması, onlardan en verimli ve sürdürüle-
bilir şekilde yararlanılması; toplumun değişik kesimlerinde biyolojik zenginlik, doğal çevre ve
doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için araştırma, geliştirme ve uygulama etkinlikle-
rinde bulunulması; ilgili mevzuat doğrultusunda Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini içeren
herbaryum, insektaryum, müze, arboretum, gen bankası ve benzeri kurulması amaçları doğ-
rultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasıdır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Iğdır ve çevresinin ve Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik potansiyelinin ortaya konmasına

yönelik araştırma projeleri yapmak, konu ile ilgili mercileri teşvik etmek ve yönlendirmek,
oluşturulacak lokal veri tabanları ile Türkiye'nin biyolojik zenginlik veri tabanlarının gelişti-
rilmesine katkı sağlamak. 
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b) Biyoçeşitliliğe yönelik eğitim eksikliğinin giderilmesi ve bilginin güncellenmesi

bağlamında biyolojik çeşitlilik konusunda kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve Üni-

versite arasında işbirliğini artırmak. 

c) İnsanların Türkiye'deki biyolojik zenginlikleri tanıması ve koruması konusunda ça-

lışmalar yapmak. 

ç) Yurt dışında ve yurt içinde biyolojik çeşitlilik ile ilgili gelişmeleri izlemek ve bu ge-

lişmeleri aktarmak ve bu konulara ilişkin yayınlar hazırlamak, araştırma yapmak, ulusal ve

uluslararası nitelikte panel, kongre, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Biyolojik zenginliklerle ilgili görsel-işitsel dokümanlar temin ederek Üniversite öğ-

retim elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamak.

e) Biyoteknolojik çalışmalara materyal temin etmek ve doğal olarak gelişen canlı tür-

lerinin, biyoteknolojik çalışmalarda genetik kaynak olarak değerlendirilmesi yönünde, ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalarda bulunmak.

f) Bölgesel ekoturizmin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuru-

luşlarla işbirliği içinde, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve teknikler geliştirmek.

g) Biyokaçakçılık hakkında toplumu bilinçlendirmek ve bu konuda eğitimler vermek. 

ğ) Kamplar düzenleyerek ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere, üniversite

öğrencilerine ve yetişkinlere yönelik doğa eğitimleri vermek. 

h) Biyolojik araştırmalar yapmak üzere ülkemizde bulunan yabancı araştırmacılara reh-

berlik etmek, çalışmanın ve materyal kullanımlarının (bitki, böcek, sürüngen ve benzeri canlı

materyal) kontrolünü sağlamak, bu konu hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak

çalışmalar yapmak. 

ı) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununda belirtilen amaç ve ilkelere

uygun olan diğer çalışmaları yapmaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı du-

rumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetle-

rinden Rektöre karşı sorumludur. 

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından

biri Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bu-

lunmadığı durumlarda Müdüre müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde

müdür yardımcısının da görevi sona erer. 
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Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi, faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya

çağırmak ve başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuru-

luna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak.

d) Akademik yıl sonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kuruluna ve kabul edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ve Mer-

kezin çalışma alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rek-

tör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye dâhil toplam yedi kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görev-

lendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez Müdürün başkanlı-

ğında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla

karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin rapor-

larını incelemek ve onaylamak. 

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar

alıp Rektörün onayına sunmak. 

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını

görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak. 

ç) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini rektör

yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

27 Haziran 2020 – Sayı : 31168                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Iğdır Üniversitesinden:
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-
larının 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) İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,
c) Merkez: Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) 2547 sayılı Kanunun yükseköğretim kurumlarına verdiği görevleri ve 20/6/2012 ta-

rihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanun kapsamında çıkan yönetme-
likler ile ilgili diğer mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek üzere uygulama-
larda bulunmak ve bu alanda her türlü aksaklığa neden olan sebepleri araştırarak Üniversitenin
iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gereksinmelerine cevap vermek.

b) Üniversite içinde farklı bölüm, anabilim dalı ya da disiplinlerin, İSG ile ilgili önce-
likler ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sağlamak.

c) İSG ile ilgili klinik uygulama çalışmaları yapmak ve konu ile ilgili başta danışmanlık
hizmeti olmak üzere gerekli hizmetleri vermek.

ç) Üniversite içinde ve dışında yer alan çalışma yaşamı ile ilgili tarafların katılımıyla
İSG ile ilgili alanlarda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak; İSG konusunda başta da-
nışmanlık olmak üzere konuyla ilgili gerekli hizmetleri vermek.
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d) Merkezin amaçları doğrultusunda İSG eğitiminde öğrenci ve araştırmacılara uygu-
lama alanları oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde İSG etkinlikleri düzenlemek, bilimsel araştırma ve
uygulamalar ile bu konularda işbirliği yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkezin amacı kapsamında Üniversitede; İSG ile ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü

düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uy-
gulama ve araştırma olanakları sağlamak.

b) İSG konularında, ulusal veya uluslararası düzeyde etkinlik, meslek içi eğitim, kurs,
seminer, konferans, sempozyum, kongre, proje ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kişilere İSG konularında eğitim vermek, İSG
profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitim programları düzenlemek.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversitenin ilgili birimlerine da-
nışmanlık yapmak, İSG koşullarının iyileştirilmesi amacıyla önerilerde bulunmak.

d) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uy-
gun biçimde laboratuvar, araştırma, uygulama ve eğitim birimleri oluşturmak, ilgili mevzuat
hükümleri kapsamında bilirkişilik hizmeti vermek.

e) Merkezin amaçlarına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak ve bu yayınların
izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak.

f) Üniversite dışında İSG konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar
ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak; Üniversite içinde ise iş güvenliği uz-
manlık sertifikası, işyeri hekimi sertifikası, diğer sağlık personeli sertifikası, iş güvenliği uz-
manlığı ve işyeri hekimliği eğitici belgesi olanlarla koordinasyon sağlamak.

g) İSG alanında ve özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları ile korunma yolları ko-
nularında toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.

ğ) İSG ile ilgili mevzuatın Üniversiteye getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesine
yönelik olarak tüm birimlerde uygulamalarda bulunmak.

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 Üniversite öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-
dirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet
alanı ile ilgili, Üniversitede görevli öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalışan, ala-
nında uzman kişiler arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür aynı yöntemlerle görevlendirilir. Rektör gerekli

gördüğü durumlarda Müdürü görevden alabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının

da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcıları, Merkezin faaliyet alanına giren konularda Müdüre yardımcı

olur ve Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak,

toplantı gündemini belirlemek ile bu Kurullara başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

c) Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin oluşturulması için Yönetim Kuruluna

öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin çalışmalarının uyumlu ve verimli bir şekilde

yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirilmesi hususunu Rektör onayına sunmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak-

kında faaliyet ve yıllık çalışma raporu hazırlamak, bu raporu Yönetim Kurulunun görüşünü de

alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite bünyesinde çalı-

şan, alanında uzman kişiler arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görev-

lendirilen beş üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda bulunacak öğ-

retim elemanı üyelerden en az biri Sağlık Bilimleri Fakültesinden, biri Hukuk Anabilim Dalında

görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden, biri Mühendislik Fakültesinden ve biri de fa-

külte veya yüksekokullardaki mevcut iş sağlığı ve güvenliği bölüm ve programlarından olacak

şekilde belirlenir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda üç kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üç defa üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun-

mak.
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c) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki is-
teklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konular ile düzenlemiş
olduğu faaliyet ve yıllık çalışma raporunu değerlendirerek karara bağlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu
faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak, çalışma grupları kurmak.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
f) Merkez ile Üniversitenin diğer birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda

işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.
Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, Üniver-
sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-
luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından se-
çilen en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rek-
tör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum
yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma
Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona
erer.

(2) Danışma Kurulu, oluşturulmasını izleyen üç ay içinde toplanır. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağandışı olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üyeleri,
Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak Yönetim Ku-
rulunun istediği konularda değerlendirmeler yapar; Merkezin genel stratejilerinin ve politika-
larının oluşturulması hususunda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkez, Rektör onayıyla hedefleri doğ-
rultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
oluşturabilir, var olan birimleri bünyesine alabilir veya var olan laboratuvarları kullanabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLER 
KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kim-
lik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile
köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan
tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanununda  tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle
muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişileri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanu-

nunun 45 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Çıktı verisi: Servis ile yapılan sorgulama sonucunda elde edilen ve anlamlı bir veri

bütününden oluşan her bir bileşeni,
b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,
c) Girdi verisi: Servis yolu ile veri seti üzerinde yapılacak her bir sorgu için kullanılan

girdi parametresi veya parametrelerinden oluşan veri kümesini,
ç) KPS: Kimlik Paylaşımı Sistemini,
d) MAKS: Mekansal Adres Kayıt Sistemini,
e) Mekansal veri: MAKS’tan sorgulama yapılan harita servislerinden (Web Map Service

ve Web Feature Service) sonuç olarak dönen verileri,
f) Metinsel veri: KPS üzerinden sorgulama yapılan -harita servisleri hariç- servislerde

sonuç olarak dönen verileri,
g) Referans değeri:  Veri seti üzerinde doğrudan bir bilgi değeri olmayan ancak değişen

verilere ulaşmak amacıyla, veri erişim servislerinde girdi verisi olarak kullanılan veriyi,
ğ) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,
h) Veri seti: Servis üzerinden sorgulamanın yapıldığı kaynak verileri,
ı) Veriye erişim servisleri: Veriye doğrudan veya referans değerleri kullanılarak erişim

için kullanılan servisleri,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Katılma payı esasları
MADDE 5 – (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminin genel yönetim kapsamındaki kamu ida-

releri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması
karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma payı alınır. Katılma payı servis
davranışı esası ile paylaşılan verinin içeriği göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel
veriler için ayrı ayrı belirlenir.

Katılma payı hesaplanması
MADDE 6 – (1) KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır.

Sorgu veya dönen kayıt sayısının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınır.
(2) KPS üzerinden hizmet veren metinsel web servisler kullanım esasına göre dört şe-

kilde ücretlendirilir. 
a) Veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3)

kuruş olarak ücretlendirilir.
b) Referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sor-

guya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.
c) UAVT’de yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servis-

lerde,  gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi üç (3) kuruş ola-
rak ücretlendirilir.

ç) Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bi-
leşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

(3) KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre üç sınıfa
ayrılır.

a) Web Map Service (WMS)’de sağlanan GetMap ve GetFeatureInfo için servise yapı-
lacak her istek ile gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücret-
lendirilir.

b) Web Feature Service (WFS)’de GetFeature metodu için servise yapılacak her istek
ile gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi için üç (3) kuruş
olarak ücretlendirilir. 

c) Genel Müdürlük MAKS Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her bir adres
bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.   

(4) Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonu-
cunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsizdir.

(5) Katılma payı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen ye-
niden değerleme oranında artırılır.

Tahakkuk ve bildirim
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükçe katılma payları takvim yılının üçer aylık dönemleri

itibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu
miktarları ile tahakkuk ettirilen katılma paylarını gösteren çizelgeler ödeme yükümlülüğü bu-
lunanlara dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar iadeli posta ile bildirim için
gönderilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri
Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.
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Ödeme
MADDE 8 – (1) Çizelgelerde gösterilen katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın so-

nuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlü-
ğüne ödenir.

(2) Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan
tüzel kişilere yeniden bir bildirimde bulunulmaz. İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini
yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce süresi içinde ödeme yapmayan kurumların listesi
sistemle bağlantısının kesilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Genel Müdürlük sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu
hizmeti sunan tüzel kişilerin bağlantının kesildiği tarihe kadar ayrıca tahakkuk eden katılma
payları, ödeme yükümlülüğü bulunanlara iadeli posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bil-
dirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini
yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tahakkuk eden tutarlar bildirimin
yapıldığı ayın sonuna kadar ödenir.

(4) İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlü-
ğünce sistemle bağlantısı kesilen kurumların süresinde ödemedikleri katılma payları ve ayrıca
tahakkuk ettirilen katılma payları tutarlarını ve vade tarihlerini gösterir bir liste ile ayrıca ta-
hakkuk eden katılma payının vadesini takip eden 5 iş günü içerisinde 21/7/1953 tarihli ve 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili
için yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(5) Tahsil edilen katılma payları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi
gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından
usulüne uygun olarak iade edilir.

İtiraz
MADDE 9 – (1) Katılma payı ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile kamu

hizmeti sunan tüzel kişilerin katılma payına dava açmaları tahsilâtı durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve mali yükümlülük
MADDE 10 – (1) 5490 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmü uyarınca, Tebliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan sorgulamalar, değişiklik öncesi hükümlere göre ücret-
lendirilir.

(2) Tebliğin 7 nci maddesine göre sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin borçlarını tamamen ödediklerini belgeleyip başvurmaları
halinde yeni taahhütname imzalamaya gerek olmaksızın sistemden yararlanmaya devam edip
edemeyeceklerine İçişleri Bakanlığı karar verir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 – (1) 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kim-

lik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Tebliğ ile 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik
Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Öden-
mesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye  Bakanı

birlikte yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı;
a) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemlerini, bu işlemlere ilişkin önemlilik ölçütü de

dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için
uyulması zorunlu usul ve esasları,

b) Ayrılma hakkının kullanılabilmesine ve ayrılma hakkı kullanımı kapsamında satın
alınacak payların fiyatının hesaplanmasında adil bedelin belirlenme kıstaslarına ilişkin usul ve
esasları,

c) Ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay
sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları,

ç) Ayrılma hakkının doğmadığı haller ile ortaklıklara bu hakkın kullandırılması yüküm-
lülüğünden muafiyet verilmesine ilişkin usul ve esasları,

belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ana ortaklık: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standart-

larında tanımlanan ana ortaklıkları,
b) Bağlı ortaklık: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Stan-

dartlarında tanımlanan bağlı ortaklıkları,
c) Banka:19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka-

ları,
ç) Borsa: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan sistemler ve pazar yer-

lerini,
d) Finansal kuruluş: Kalkınma ve yatırım bankaları hariç olmak üzere, 5411 sayılı Ka-

nunda tanımlanan finansal kuruluşları,
e) Finansal tablolar: 13/6/2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)’nde tanımlanan
finansal tabloları,

f) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standart-
larında tanımlanan ilişkili tarafı,

g) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ğ) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
h) Kontrol: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında

tanımlanan kontrolü,
ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
i) İİK: 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununu,
j) Mal varlığı: Ortaklığın finansal tablolarında duran varlık olarak sınıflandırılan var-

lıkları ve satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıkları ile bağlı ortaklıkları,
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k) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
l) Ortaklık: Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç olmak üzere,

payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları,
m) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
n) Yönetim kontrolü: Ortaklığın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına tek başına

veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunmasını,
yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu seçme veya genel kurulda söz konusu sayıdaki
üyelikler için aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Önemlilik Ölçütleri
Önemli nitelikteki işlemler
MADDE 4 – (1) Ortaklıkların;
a) 5 inci maddede tanımlanan birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olması,
b) Tür değiştirmesi,
c) 6 ncı maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya

bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde
3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği
(II-17.1)’nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak
tesis edilmesi,

ç) İmtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi,
önemli nitelikteki işlem sayılır.
(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde önemli nitelikteki işlem olarak belirlenen işlemler

de bu Tebliğ hükümlerine tabidir.
(3) Birinci fıkrada sayılmamakla birlikte, bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın te-

mel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların
yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler Kurul
tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilir.

Önemli nitelikteki işlem sayılan birleşme ve bölünme işlemleri
MADDE 5 – (1) Aşağıda sayılan birleşme işlemleri önemli nitelikteki işlem olarak de-

ğerlendirilir:
a) Ortaklığın yeni kuruluş şeklinde birleşme işlemlerine taraf olması.
b) Devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın;
1) Devrolunan taraf olması.
2) Devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımı

yapacak olması.
(2) Aşağıda sayılan bölünme işlemleri önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilir:
a) Tam bölünmelerde ortaklığın;
1) Bölünen taraf olması.
2) Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla

sermaye artırımı yapacak olması.
b) Kısmi bölünmelerde ortaklığın;
1) Bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının 6 ncı maddede belirlenen önemlilik

ölçütlerini taşıması.
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2) Devralan taraf olması ve devralınan mal varlığı karşılığında %50 veya daha fazla
sermaye artırımı yapacak olması.

(3) 28/12/2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Birleşme ve Bö-
lünme Tebliği (II-23.2)’nin 12 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklıdır.

Önemlilik ölçütü
MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli ni-

telikteki işlemler için önemlilik ölçütü, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla;
a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlı-

ğının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya,
b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı orta-

lama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine ora-
nının veya,

c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki
işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına
etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının,

%75’ten fazla olması durumudur.
(2) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları için

önemlilik ölçütünün belirlenmesinde birinci fıkranın (a) bendi hükümleri uygulanır.
(3) Birinci fıkranın (b) bendi mal varlığının devri dışındaki işlemlerde uygulanmaz. Bi-

rinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında Kurulca;
a) Kanunun 107 nci maddesinde sayılan fiiller nedeniyle 101 inci veya 107 nci madde-

leri kapsamında işlem yapılmasına veya,
b) Ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne,
ilişkin karar alınmış olması durumunda, karara esas teşkil eden dönemler dikkate alın-

maz. Bu süreler hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına eklenmek suretiyle dönemler ta-
mamlanır.

(4) Konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından birinci fıkradaki oranların
hesaplanmasında bağlı ortaklıkları tarafından yapılan işlemler de dikkate alınır. Bu kapsamda
ana ortaklık konsolide finansal tabloları açısından önemlilik ölçütlerini sağlayan ve bağlı or-
taklıklarca yapılan işlemler, ana ortaklık açısından önemli nitelikteki işlem kabul edilir. Bu du-
rum, halka açık bağlı ortaklıkların bu Tebliğden doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(5) Ortaklığın finansal tablolarında konsolide edilen bağlı ortaklıklarındaki paylarının;
a) Kontrol kaybına yol açacak şekilde satılması durumunda, birinci fıkranın (a) ve (c)

bentleri uyarınca yapılacak hesaplamalarda, bağlı ortaklığın konsolidasyona ilişkin eliminasyon
sonrasında konsolide finansal tablolara dahil edilen aktif toplamı veya gelir kalemlerinin ta-
mamı, ortaklığın konsolide finansal tablolardaki aktif toplamı veya gelir kalemlerinin toplamına
oranlanır.

b) Kontrol kaybına yol açmayacak şekilde satılması durumunda ise birinci fıkranın (b)
bendi uygulanır.

(6) Önemli nitelikteki işleme ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih
itibarıyla Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Birinci ve İkinci Grupta yer alan or-
taklıklar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışındaki
payları borsada işlem gören ortaklıklardan, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde %50’nin üstünde
olanlar için, birinci fıkrada belirtilen oran %50 olarak uygulanır. Ayrıca bu fıkra kapsamındaki
ortaklıkların orana bağlı olmaksızın fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açan
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan işlemleri de önemli nitelikteki işlem
kabul edilir.
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(7) Bu Tebliğde belirtilen oranlara ilişkin sınırların altında kalmak amacıyla, ekonomik
bir bütünlük oluşturan mal varlığına ilişkin işlemlerin ilk işlem tarihinden itibaren on iki aylık
bir dönem içinde birkaç seferde yapılması durumunda, işlemler tek bir işlem olarak dikkate
alınır.

(8) Ortaklıkların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulun-
ması durumunda, bu madde kapsamındaki oranların hesaplanmasında konsolide finansal tab-
loları esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Önemli Nitelikteki İşlemlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

Genel esaslar
MADDE 7 – (1) Önemli nitelikteki işlemin gerçekleştirilebilmesi için işlemin esasla-

rının belirlendiği bir yönetim kurulu kararı alınması ve bu işlemin genel kurulca onaylanması
zorunludur.

(2) Önemli nitelikteki işlemin gerçekleştirilebilmesi için yönetim kuruluna ön izin ma-
hiyetinde genel yetki veren bir genel kurul kararı alınması, birinci fıkrada belirtilen genel kurul
onayı zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Kurul, bu Tebliğde belirtilen esaslara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin or-
tadan kaldırılmasına yönelik Kurul kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde işlem
öncesi durumun aynen sağlanmaması hâlinde idari para cezası verebilir ve bu işlemlerin iptali
için TTK’nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde dava açabilir.

Yönetim kurulu kararı
MADDE 8 – (1) Yönetim kurulu kararında;
a) Önemli nitelikteki işlemin niteliğine,
b) Bu Tebliğin ikinci bölümü çerçevesinde yapılan değerlendirmelere,
c) İşlemin gerçekleştirilme gerekçesine,
ç) Ayrılma hakkı kullanım fiyatına,
d) Hangi pay sahiplerinin ayrılma hakkından hangi şartlarla yararlanabileceğine,
e) Varsa bu işleme esas teşkil eden değerleme veya benzeri raporların özeti veya sonu-

cuna,
f) Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden Kurula muafiyet başvurusunda

bulunulacaksa bu başvurunun dayandığı hükme ilişkin bilgiye,
yer verilir.
(2) Yönetim kurulu kararı, bağımsız üyelerin oy kullanıp kullanmadığı ve varsa bu üye-

lerin muhalefet şerhi ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin dü-
zenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Payları borsada işlem gören ortaklıklar tarafından
konuya ilişkin özel durum açıklaması Borsa pay piyasası işlem saatleri dışında yapılır.

(3) Ortaklık yönetim kurulu, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul top-
lantısına ilişkin gündemin ilanından önce;

a) Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği
toplam maliyetin belirlenen tutarı aşacak olması veya,

b) Belirlenen orandan fazla paya sahip veya belirlenen nitelikteki ortakların olumsuz
oy kullanması halinde,

genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemden vazgeçilmesi husu-
sunun genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırabilir.
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Genel kurul gündemi

MADDE 9 – (1) Önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısının gün-

deminde;

a) İşlemin niteliği ile varsa işlem tutarı, işlemin tarafları gibi işleme ilişkin esaslı un-

surları içerecek şekilde işlemin onaya sunulmasına,

b) Yönetim kurulunca önemli nitelikte işlemden vazgeçilebileceği hususu kararlaştırıl-

dıysa, işlemden vazgeçilmesine ilişkin şartları da içerecek şekilde işlemden vazgeçilmesinin

onaya sunulmasına,

c) Ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların bilgilendirme dokümanında yer aldığı

hakkında bilgilendirmeye,

ayrı ayrı gündem maddesi olarak yer verilir.

(2) Genel kurul toplantısına ilişkin bilgilendirme dokümanında;

a) Ayrılma hakkından yararlanabilecek kişiler, ayrılma hakkının kullanım usulü, ayrılma

hakkı kullanım fiyatı ve ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin diğer hususlar hakkında

açıklamalara,

b) 13 üncü madde uyarınca ayrılma hakkına konu payların ortaklık tarafından satın

alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi durumunda bu hususa

ve bu yöntemin kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında bilgiye,

yer verilir.

(3) Aynı genel kurul toplantısında birden fazla önemli nitelikteki işlemin görüşülmesi

durumunda her işlem için ayrı gündem maddeleri hazırlanır.

Genel kurul toplantısı

MADDE 10 – (1) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, 8 inci maddenin birinci

fıkrası uyarınca alınacak yönetim kurulu karar tarihi ile varsa işleme ilişkin Kurul dahil ilgili

kurum ve kuruluşların izin veya onay tarihinden sonraki tarihli olandan itibaren en geç üç ay

içinde toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

(2) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca alınabilmesi için, esas

sözleşmede açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı

nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kurul toplantısına katılan oy hakkını haiz payların üçte iki-

sinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz

payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar

öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

(3) Önemli nitelikteki işleme TTK’nın 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf

olan nihai kontrol eden pay sahibi statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne

sahip olduğu şirketler, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç

doğurması halinde, söz konusu önemli nitelikteki işlemin onaylanacağı genel kurul toplantıla-

rında oy kullanamazlar. 4 üncü maddede yer alan birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlem-

lerinin kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı kabul edilir.

(4) Vazgeçmeye ilişkin gündem maddesi oylanırken, üçüncü fıkrada belirtilen esaslara

uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilir. Vazgeçmeye ilişkin

oylamada, ikinci fıkrada belirtilen nisap uygulanır.

(5) Bu maddede belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci

Ayrılma hakkına ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen tarihler itibarıyla

ortaklıkta pay sahibi olan ve genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin
gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, payla-
rını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir.

(2) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sahip-
lerinin belirlenmesinde 8 inci madde uyarınca alınan yönetim kurulu kararının kamuya açık-
lanma tarihi; söz konusu yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasından önce ortaklık veya
ortaklığın yetkilileri tarafından önemli nitelikteki işleme ilişkin olarak herhangi bir şekilde ka-
muya açıklama yapılmış olması halinde ise bu açıklamanın tarihi esas alınır. Ayrılma hakkına
konu olacak pay tutarları, bu fıkraya göre esas alınan tarih itibarıyla sahip olunan paylardan
genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu
net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle hesaplanır. Kamuya açıklama tarihi itibarıyla or-
taklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakıl-
maksızın eşleşmiş emirler dikkate alınır.

(3) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ayrılma hakkına sahip olan pay sa-
hiplerinin tespitinde önemli nitelikteki işlemin görüşüldüğü genel kurul toplantı tarihi esas
alınır.

(4) Payları borsada işlem gören ortaklıklar için ikinci fıkra kapsamında ayrılma hakkına
sahip olan pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay tutar-
larını gösteren liste MKK tarafından bu maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak genel
kurul toplantısından bir önceki iş günü ilgili ortaklığa verilir.

(5) Pay sahibinin veya temsilcisinin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul top-
lantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usu-
lüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul ka-
rarlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bu mad-
dede belirtilen esaslar çerçevesinde ayrılma hakkı kullandırılır.

(6) Pay üzerinde intifa hakkı bulunduğu ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kulla-
nıldığı hallerde, intifa hakkı sahibi ayrılma hakkını kullanamaz. Bu durumda pay sahibi veya
temsilcisi, ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantılarına katılıp ilgili işleme karşı
olumsuz oy kullanmak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorundadır.

(7) Kar payı imtiyazı yaratılması gibi ayrılma hakkını doğuran bir önemli nitelikteki
işlemden belirli kişi veya kişilerin doğrudan yarar sağlaması durumunda, ayrılma hakkı bedeli
ortaklık yerine bu kişi veya kişiler tarafından ödenir.

Ayrılma hakkının kullanım usulü
MADDE 12 – (1) Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur.

Payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların aracı kurum kullanma zorunluluğuna talep üzerine
Kurulca muafiyet verilebilir.

(2) Ayrılma hakkının kullandırılması genel kurul tarihinden itibaren en geç altı iş günü
içinde başlar. Ayrılma hakkının kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren on iş günüdür.

(3) Ayrılma hakkına konu payların satışı, ortaklık tarafından ayrılma hakkının kullanım
sürecine ilişkin genel kurul bilgilendirme dokümanında ilan edilen esaslar çerçevesinde ger-
çekleştirilir. Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu paylarını, alım iş-
lemlerini gerçekleştirmek üzere ortaklık tarafından belirlenen aracı kuruma, ayrılma hakkının
kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek
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satışı gerçekleştirir. 13 üncü maddede düzenlenen ayrılma hakkına konu payların pay sahiple-
rine veya yatırımcılara önerilmesi durumu saklı kalmak üzere, ayrılma hakkını kullanmak için
başvuran pay sahiplerine pay bedelleri ortaklık tarafından en geç satışı takip eden iş günü
ödenir.

(4) Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olan ve borsada
işlem sırası bulunan paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorundadır.

Ayrılma hakkına konu payların diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi
ve işleyiş süreci

MADDE 13 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkına konu pay-
ların ortaklık tarafından satın alınmasından önce ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden diğer
pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alınabilir.

(2) Ayrılma hakkına konu paylar, satın almayı talep eden tüm pay sahiplerine veya ya-
tırımcılara aralarında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım esasına göre dağıtılır. Sa-
tın alma talebinde bulunan pay sahiplerinin veya yatırımcıların kendi aralarında dağıtım şekli
konusunda anlaşmaları halinde, anlaştıkları dağıtım şekli esas alınır. Ayrılma hakkına konu
payların diğer pay sahipleri veya yatırımcılar tarafından talep edilmeyen kısmı ortaklık tara-
fından satın alınır.

(3) Ayrılma hakkına konu payları satın almak isteyen pay sahipleri veya yatırımcıların,
genel kurul tarihinden itibaren üç iş günü içinde almak istedikleri pay tutarına ilişkin yazılı ta-
leplerini ortaklığın belirleyeceği aracı kuruma iletmeleri ve alımı karşılayacak tutardaki fonu
aracı kurum nezdinde bloke etmeleri gerekir. Aracı kurum kendisine iletilen alım taleplerini
üçüncü iş günü sonunda ortaklığa iletir. Ortaklık yönetim kurulu dördüncü iş gününde, talep
gelmesi durumunda alımda bulunacak kişiler ve her birinin alımda bulunacağı pay tutarını;
talep gelmemesi durumunda ise satın almanın ortaklık tarafından gerçekleştirileceğini belirterek
satın alma işleminin başlangıç ve bitiş tarihine ilişkin karar almak ve bu kararı aynı gün KAP’ta
ilan etmek zorundadır.

(4) Ayrılma hakkı kullanım taleplerinin aracı kuruma iletilmesinde, hakkın kullandırıl-
maya başlandığı tarihten itibaren 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen on iş günlük süre
uygulanır. Gelen satım taleplerinin alım talebinde bulunanlara oransal olarak veya kendi ara-
larındaki anlaşmaya göre dağıtılması, alım talebinde bulunulmayan diğer payların ortaklık ta-
rafından satın alınması ve ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerine gerekli ödemelerin yapıl-
ması onuncu iş gününü takip eden iş gününde tamamlanır.

Ayrılma hakkı kullanım fiyatı
MADDE 14 – (1) Payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fi-

yatı, 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen tarih itibarıyla payları Yıldız Pazarda
işlem gören ortaklıklar için bu tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten
önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyat-
ların aritmetik ortalamasıdır. Bu fıkranın uygulanmasında bir ay otuz gün olarak dikkate alınır.

(2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının tes-
piti amacıyla 8 inci madde uyarınca alınan yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı ta-
rihteki değeri esas alan değerleme raporu hazırlanır. Değerleme raporunun tamamı ya da özet
bölümü, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı gündemi ile birlikte açık-
lanır. Değerleme raporu tarihi ile önemli nitelikteki işlemin genel kurulda görüşüleceği tarih
arasında ortaklığın değerini etkileyecek önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda;
değerleme kuruluşu tarafından söz konusu değişikliğin ayrılma hakkı kullanım fiyatına etkisini
gösteren ek rapor hazırlanarak genel kurula sunulur. Ek raporda ayrılma hakkının fiyatının et-
kilendiği sonucuna varılırsa ayrılma hakkı yeni belirlenen fiyat üzerinden kullandırılır.
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(3) Birinci fıkranın uygulanmasında Kurulca;
a) Kanunun 107 nci maddesinde sayılan fiiller nedeniyle 101 inci veya 107 nci madde-

leri kapsamında işlem yapılmasına veya,
b) Ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne,
ilişkin karar alınmış olması durumunda, karara esas teşkil eden dönemler dikkate alın-

maz. Bu süreler hesaplamaya esas alınan dönemlerin başına eklenmek suretiyle dönemler ta-
mamlanır.

(4) Aynı genel kurul toplantısında birden fazla önemli nitelikteki işlemin görüşülecek
olması durumunda pay sahibine ödenecek ayrılma hakkı bedeli, pay sahibinin ayrılma hakkına
sahip olduğu tüm önemli nitelikteki işlemler kapsamında, her bir işlem için hak kazanılan pay
tutarları da dikkate alınarak, en yüksek fiyattan başlanarak hesaplanır.

(5) Ayrılma hakkı bedelinin tam ve nakden ödenmesi zorunludur.
(6) Ayrılma hakkının kullanılması sonucunda geri alınan paylar, işlem sınırları hariç,

ortaklıkların kendi paylarını geri almasına ilişkin Kurul düzenlemelerine tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller ile Muafiyet Durumları

Ayrılma hakkının doğmadığı haller
MADDE 15 – (1) Aşağıda belirtilen önemli nitelikteki işlemlerde ayrılma hakkının

doğmadığı kabul edilir:
a) Mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemler.
b) Yönetim kontrolüne bir kamu kurumunun sahip olduğu ortaklıklarca yapılan iş-

lemler.
c) Yatırım ortaklıklarının yatırım ortaklığı niteliklerinin değiştirilmesi, yitirilmesi ve

bu kapsamda yapılan imtiyaz değişiklikleri işlemleri.
ç)  Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca gerçekleştirilen kolaylaştırılmış

usulde birleşme ve bölünme işlemleri ile ortaklık tarafından oranların korunması yoluyla yeni
kurulan şirketlere yapılan tam bölünme işlemleri.

d) İİK çerçevesinde verilen bir karar uyarınca veya kamu alacağının tahsili amacıyla
gerçekleştirilen işlemler.

e) İflas ya da başka bir sona erme halinin oluşması sonucunda tasfiyeye giren ortaklık-
ların İİK, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde tasfiye kapsamında gerçekleş-
tirdiği işlemler.

f) Geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla finansal kiralama
şirketine yapılan mal varlığı satışı işlemleri, geri alım hakkı tanınmak suretiyle finansal kuruluş
veya bankalara yapılan satış işlemleri, varlığa veya ipoteğe veya projeye dayalı menkul kıymet
ile kira sertifikası ihracı amacıyla yapılan mal varlığı devri işlemleri ve teminat yönetim söz-
leşmeleri kapsamında yapılan devir ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri.

g) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan varlıklar üzerinde
28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Ortak-
lıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) hükümleri çerçevesinde ayni hak tesis edilmesine
ilişkin işlemleri.

ğ) Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföylerinde yer alan varlıklar üzerinde
9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Or-
taklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) hükümleri çerçevesinde ayni hak tesis edilmesine
ilişkin işlemleri.
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h) Sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca
batık durumda bulunan ortaklığın TTK’nın 139 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirdiği bir-
leşme işlemleri.

ı) Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen, elde edilecek fonun en az
%90’ının elde edilme tarihinden itibaren otuz gün içinde her türlü muvazaadan ari bir şekilde
nakdi banka kredilerine ve/veya ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin muaccel borçların
ödenmesine yönelik olarak kullanılması kaydıyla, ilişkili taraflara olmayan mal varlığı devri
işlemleri.

i) Ortaklığın, sermayesinin en az %90’ına sahip olduğu bağlı ortaklıkları ile 4 üncü
maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler.

j) Ortaklığın bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satılması işlemi.
(2) Ayrılma hakkının doğmadığı hallerde, diğer ilgili düzenlemeler uyarınca genel kurul

yapılma zorunluluğu bulunduğu haller hariç olmak üzere, yönetim kurulu kararı alınması yeterli
olup, ayrıca genel kurul toplantısı yapılması gerekmez.

(3) Bu madde kapsamında değerlendirilen önemli nitelikteki işlemler ile ayrılma hak-
kının doğmama gerekçesini içeren yönetim kurulu kararı kamuya açıklanır.

(4) Birinci fıkranın (ı) bendi kapsamında yapılan işlemlerde, elde edilecek fonun en az
%90’ının nakdi banka kredilerinin ve/veya borçlanma araçlarından kaynaklanan muaccel borç-
ların otuz gün içinde kapatılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı, ödeme tutarları ve ödemelerin
gerçekleştiğine dair bilgiler kamuya açıklanır.

Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri
MADDE 16 – (1) Aşağıda belirtilen önemli nitelikteki işlemlerde bu Tebliğ hükümleri

çerçevesinde ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınabilir:
a) Önemli nitelikteki işlemlere özgü olarak gönüllü olarak pay alım teklifinde bulunul-

masının Kurulca uygun görülmesi.
b) İmtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltıl-

ması işlemleri.
c) Ortaklığın muaccel borçlarını ödeyememesi, nakit ve benzerleri ile alacaklarının

borçlarını karşılayamaması veya faaliyetini geçici durdurması durumları da dahil olmak üzere
finansal güçlükten kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği önemli nitelikteki işlemler.

ç) Ortaklığın 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen sınırlı ayni
hak tesisi karşılığında maddi menfaat elde etmesi.

d) Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nde tanımlanan birleşme amaçlı ortaklığın
taraf olduğu birleşme işlemleri.

e) Ortaklığın, sermayesinin %90’ından daha azına sahip olduğu bağlı ortaklıkları ile
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler.

f) Yönetim kontrolünün bir kamu kurumu ile birlikte sağlandığı ya da kamu kurumla-
rının yönetim kontrolüne sahip olmadığı ancak imtiyazlı pay sahibi olduğu ortaklıklarca yapılan
önemli nitelikteki işlemler.

g) Devrolan ortaklığın temel faaliyet konularının ve finansal yapısının devralan şirket
nezdinde esaslı bir değişiklik olmaksızın korunduğu ve devrolan ortaklığın pay sahiplerinin
işlem sonrasında devralan şirket sermayesinde asgari 2/3 oranında paya sahip olduğu, aynı ger-
çek ve/veya tüzel kişi tarafından yönetim kontrolüne sahip olunan grup içi birleşme işlemleri.

(2) Muafiyet talepleri için yönetim kurulu karar tarihini izleyen on iş günü içinde Kurula
başvurulması gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin de-
ğerlendirilmesi sonucunda muafiyet koşullarının sağlandığı kanaatine varılırsa, ayrılma hakkı
kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınabilir.
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(3) Birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde yapılacak muafiyet başvurularında, ortaklığın
finansal güçlük içinde bulunduğunu ve önemli nitelikteki işlemin finansal güçlükten çıkması
sonucunu doğurabilecek olumlu etkilerini gösteren ve Kurulun bilgi sistemleri düzenlemelerine
göre bağımsız denetim yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanan bağımsız güvence ra-
porunun Kurula sunulması zorunludur.

(4) Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muaf tutulmak üzere Kurula
başvuruda bulunulması ile söz konusu başvurunun sonucu hakkında ortaklık tarafından Kurulun
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklama
yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Oran
MADDE 17 – (1) Kurul, bu Tebliğde yer alan oranları değiştirmeye yetkilidir.
Sorumluluk
MADDE 18 – (1) Ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri bu Tebliğde yer verilen usul ve

esaslara uyum konusunda sorumludur.
Saklı tutulan hükümler
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğin yatırım ortaklıkları açısından uygulanmasında Kurulun

yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 20 – (1) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(2) Kurulun diğer düzenlemelerinde Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’ne yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Açıklanmış önemli nitelikteki işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açıkla-

nan önemli nitelikteki işlemler, bu Tebliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğ
hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma
hakkına sahip pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde;

a) Kanunun 24 üncü maddesinde değişiklik yapan 20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı Ban-
kacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmî Gazete’de
yayımlandığı 25/2/2020 tarihinden önce kamuya açıklanan önemli nitelikteki işlemler için,
25/2/2020 tarihi,

b) 25/2/2020 tarihi ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında kamuya açıklanan
önemli nitelikteki işlemler için işlemlerin kamuya açıklanma tarihi,

esas alınır. Esas alınan tarihler itibarıyla pay sahipliğine ilişkin belirleme yapılırken ta-
kasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önemli nitelikteki işlemler açısından ayrılma hakkı talebine
konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce bu Tebliğe uygun olarak diğer pay
sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı alınabilir.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4462 

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

 
 4562 
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4537 

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

 
 4538 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4 KALEM DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Komutanlığı 11'inci Ana İkmal Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı ‘’4 kalem dayanıklı tüketim malzemesi (2 kalem çamaşır yıkama makinası, 2 
kalem çamaşır kurutma makinası)", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 
hazırlanan ‘’4 Kalem Dayanıklı Tüketim Malzeme (2 Kalem Çamaşır Yıkama Ve 2 Kalem 
Çamaşir Kurutma Makinası) Alım bilgileri’ ve Teknik İsterleri ile malzeme listesine uygun 
şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, 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, şartname bedelini (malzeme listesine göre) Ofis veznelerinden birine veya Ofis 
banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin 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 ‘’4 Kalem Dayanıklı Tüketim Malzeme (2 Kalem Çamaşır Yıkama Ve 2 Kalem 
Çamaşir Kurutma Makinası) Alım bilgileri’ ve Teknik İsterleri ile malzeme listesine, ihale 
dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 
yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 
listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3) Teklifler, 07.07.2020 günü, en geç 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, ‘’4 Kalem Dayanıklı Tüketim Malzeme (2 Kalem Çamaşır Yıkama Ve 2 Kalem 
Çamaşır Kurutma Makinası) Alım bilgileri’ ve Teknik İsterleri ile malzeme listesine 
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) İstekliler ihale konusu malzemelerin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her 
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. 

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. 

 4568/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİNİN BAKIM, ONARIM ve İŞLETİLMESİ  

HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2020/2021 KAMPANYA DÖNEMİNDE ATIKSU ARITIM TESİSİNİN BAKIM, 

ONARIM ve İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  

1-İdarenin 

: 2020/320584 

 

a) Adresi : Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası  

 Sivrihisar cad. No: 195 Eskişehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0222-230 27 39 (10 hat) - 0222-230 27 38 

2-İhale konusu hizmetin :  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2020/2021 kampanya döneminde toplam 12 (Oniki)  

 Personel ile 8 (Sekiz) ay süreli olarak Fabrikamız 

Atık Su Arıtım Tesisinin Bakım, Onarım ve 

İşletilmesi Hizmeti  

 

b)Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer  :Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası –Ofis  

 Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 Salı günü- Saat 14.00 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler;  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı altyüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.1.6.Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

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

kriterler. 
4.2.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler; Son beş yıl içinde bedel içeren sözleşme 

kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik 
ürün deneyim belgeleri, 

4.3.Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler; 

4.3.1.İhale Konusu İş veya Kamu veya özel Sektöre Gerçekleştirilen Personel 
Çalıştırmaya dayalı hizmet işleri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5.Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sadece düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması; 
7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TL. (Y.YüzonsekizTürk 

Lirası) karşılığı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın 
alınabilir. 

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

8.Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisi Adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9.Tekliflerin uygun bulunmaması halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, 
isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

10.İstekliler tekliflerini Birim Fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu İhale üzerine 

yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

12.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim 

günüdür. 
13.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14. Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu 

ihale kanunlarına tabi değildir. 
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Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

36. maddesi uyarınca  “Kapalı Teklif Usulü”  artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 

500,00 (Beşyüz TL.) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2.Kat) temin 

edilebilir. 

 

Bölge 
Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar  

Durumu 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün 

ve saati 

Dolayoba 4960 502,75 
Konut 

(K) 

2.513.750,00 TL. 

(İkimilyonbeşyüzonüçbinyediyüzelli 

Türk Lirası) 

75.412,50 TL. 

(Yetmişbeşbindörtyüzoniki 

TürkLirası ElliKuruş) 

% 25’İ 

Peşin 

kalanı 3 

taksit 

10.07.2020 

Cuma  

Saat: 11:30 

 

2- Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Konut (K) rumuzlu konut 

alanında kalmakta olup; Taks: 0.40, Kaks: 1,50 Maxh: 30.50 m (10 Kat) dir.  

Söz konusu parselde “genişliği 15 m. ve üzeri olan yollara cepheli binalarda, zemin üstü 

katlarda tamamen konut ya da tamamen hizmet fonksiyonu yer alabilir. 1. Bodrum kat ve zemin 

kata bağlantılı olmak koşuluyla ticaret olarak kullanılabilir” hükmü uygulanabilir. 

Dolayoba 4960 parsel sayılı 502,75 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı 

Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK  KİŞİLERDEN : 

1- İkametgah belgesi, 

2- Nüfus cüzdan sureti, 

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,  

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 
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B) TÜZEL  KİŞİLERDEN : 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 
5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 
6- Geçici teminat  mektubu veya makbuzu, 
7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza 

beyannamesi, 
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  
1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 
5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 
a) Tedavüldeki Türk Parası 
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  
6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 
yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 
Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 
olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 
Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 
kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 
verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1- Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye 

Binası 7. kattaki Toplantı Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 

36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 

500,00 (Beşyüz TL.) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. Kat) temin 

edilebilir. 

 

Bölge 
Ada/ 

Parsel 

Parsel 

Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu 
Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün 

ve saati 

Dolayoba 0/4868 859,11 

(K1) 

Rumuzlu 

Konut 

Alanı 

4.295.550,00 TL. 

(Dörtmilyonikiyüzdoksanbeşbin 

beşyüzelli Türk Lirası) 

128.867,00TL. 

(Yüzyirmisekizbinsekiz 

yüzaltmışyedi Türk 

Lirası) 

% 25'ı 

Peşin 

Kalanı 3 

Taksit 

10.07.2020 

Cuma 

Saat: 11:00 

 

2-Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında (K1) rumuzlu konut 

alanında kalmaktadır. Taks:0.35, Emsal: 1.60, Hmax: 24.50 m’dir. 

Söz konusu parselde zemin katta ticari fonksiyon ile beraber meri imar planının 38 nolu 

plan notunda “20 m. ve 20 m. den geniş yollarda yola cepheli binalarda büro hizmetleri ile sosyal 

kişisel hizmetler zemin kat üstündeki katlarda yer alabilir” hükmü uygulanabilir. 

Dolayoba 4868 parsel sayılı 859,11 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı 

Katma Değer Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 

3- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

1- İkametgâh belgesi, 

2- Nüfus cüzdan sureti, 

3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza 

beyannamesi, 
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B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 
ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza 
beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 
veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  
6- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 
edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7- Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 
ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
 4501/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Trabzon İli Yomra Belediye Başkanlığından:  

MÜLKİYETİ Belediyemize ait, Trabzon ili Yomra ilçesi Sancak Mahallesinde bulunan 

20 Ada 40 Nolu parselinde kayıtlı 4693,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde faal durumda 

bulunan akaryakıt istasyonu, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi hükmüne göre açık teklif usulüyle 

artırım şeklinde ihale yolu ile satılacaktır. Arsa ve istasyona ilişkin ayrıntılı bilgiler idari 

şartnamede yazılmıştır. Şartname idareden satın alınabileceği gibi Belediyemiz Fen İşleri 

Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.  

İhale, Yomra Belediye Başkanlığı Encümen salonunda 10.07.2020 tarihinde saat 11.00’de 

yapılacaktır.  

İhalede belirlenecek bedelin ihalenin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren 

kendisine kanuni süresi içinde tebligat yapılacak olup, tebligatta verilen süre içerisinde, ihale 

şartnamesindeki belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyen; 

1-Özel Kişilerden; 

• Nüfus cüzdanı sureti 

• İkametgâh Belgesi 

2-Tüzel Kişilerden; 

• Yetki Belgesi, 

• Şirket Sicil Gazetesi, 

• İmza Sirküleri, 

• Ortak Girişimlerde ortaklık sözleşmesi, (Noter Tasdikli) 

• Şirket adresi 

3- Ortak İstenecek Belgeler 

• İhaleye katılım dilekçesi  

• Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı 

• Geçici teminat makbuzu,(nakit veya teminat mektubu) 

• İdari şartnameyi kabul ettiğine dair taahhüt yazısı, 

İhale şartnamesi ve ekleri Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 250-TL 

karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. 

 

CİNSİ MAHALLESİ m2 GEÇİCİ TEMİNAT 
MUHAMMEN 

SATIŞ BEDELİ 

İHALE TARİHİ VE 

SAATİ 

Arsa Sancak Mah. 4693,74 m² 1.000.000,00 TL 21.081.220,00 – TL 10.07.2020 – 11:00 

 4569/1-1 



27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

TAVLAMA FIRINI (MAX.1000 OC), SMU1 VE SMU2 İKİ KAYNAKLI AKIM-VOLTAJ 
ELEKTRONİK KARTI VE 7 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR SARF 

MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Tavlama Fırını ( max.1000 oC) ve SMU1 ve SMU2 iki kaynaklı Akım-Voltaj Elektronik 

Kartı ve Muhtelif laboratuvar sarf malzemesi alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. 
maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 
2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/320295 
1 - İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tavlama Fırını (max.1000 oC) ve 1 Adet SMU1 

ve SMU2 iki kaynaklı Akım-Voltaj Elektronik Kartı ve 
7 kalem muhtelif laboratuvar sarf malzemesi alımı: 

  1)- Tavlama Fırını (max.1000 oC)-1 Adet 
  2)- SMU1 ve SMU2 iki kaynaklı Akım-Voltaj Elektronik 

Kartı - 1 Adet 
  3)- Fotodiyot kiti - 20 Adet 
  4)- Boya Duyarlı Güneş Pili Kiti- 50 Adet 
  5)- FTO Camı (1.1 mm*2cm*30cm) boyutlarında- 50 Adet 
  6)- Hidrotermal Kapları(Asitlere karşı dayanıklı)- 55 Adet 
  7)-50 mg’lık İletken gümüş pasta- 1 Adet 
  8)- ITO Camı (1.1 mm*2 cm*30 cm)boyutlarında)-50 Adet 
  9)- Silisyum Wafer(n p-tipi) Ultrasonik Olarak temiz-

lenmiş omik kontakları alınmış 2” çaplı- 50 Adet 
b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 70 (Yetmiş) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 06.07.2020 Pazartesi günü, saat: 11.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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, 
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4.1.2. 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, 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. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası yatırılarak 
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 06.07.2020 Pazartesi günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 4593/1-1 



27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

GÖZ TAKİP CİHAZI VE EEG (ELEKTROENSEFALOGRAM) CİHAZI  
SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Göz Takip Cihazı ve EEG (Elektroensefalogram) Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca 
pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/320277 
1 - İdarenin 
a) adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 
c) elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Göz Takip Cihazı ve 1 Adet EEG 

(Elektroensefalogram) Cihazı Alımı: 
  1)- Göz Takip Cihazı 1 Adet 
  2)- EEG (Elektroensefalogram) Cihazı 1 Adet 
b) teslim yeri : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
c) teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
b) tarihi ve saati : 06.07.2020 Pazartesi günü, saat: 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge, 

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; 
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, 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, 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 

 

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 
Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 
Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 
4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığının T.C.Halk Bankası Kampüs Şubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 
ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 İBAN numarasına 125.-Türk Lirası yatırılarak 
alınan dekont karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler 06.07.2020 Pazartesi günü, saat: 10:30 ‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 4594/1-1 
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MÜBADELE İLANI 
Aydın İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve 
İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve 
model 58 adet HEK taşıt ile 28 kalem 111 adet yedek parçanın mübadelesi yapılacaktır. 

1-İdarenin;  
a) Adı : Aydın İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Ata Mahallesi Jandarma Caddesi Efeler/AYDIN 
c) Telefon ve faks numarası : Tel:0 256 231 11 06 – Fax: 0 256 231 11 80 
ç) Elektronik posta adresi  : onurozturk@jandarma.gov.tr 
2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı:  
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (58) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar 

ve muhtelif marka araçlara ait (28) kalem (111) adet yedek parça. Bu taşıtların (58)’si de HEK 
durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. Yedek parçalar 
ise kullanılmamış olup J.Gn.K.lığı envanterinde artık yer almayan araçlara aittir. 

MÜBADELESİ YAPILACAK ARAÇ VE YEDEK PARÇALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

S.NO
. 

CİNSİ MARKASI TİPİ MODELI KM PLAKA NO 
FAAL OLUP/ 
OLMADIĞI 

1 KAMYONET FİAT 
DOBLO CARGO, 

1.9 JTD 
2001 123670 09 JAA 012 FAAL 

2 MİNİBÜS FORD TRANSİT 190 V 1999 54232 09 JAA 013 
GAYRİ  
FAAL 

3 MİNİBÜS FORD 
TRANSİT 330 S 

12+1 
2003 306407 09 JAA 018 FAAL 

4 
PİKAP TEK 

KABİN 
FORD TRANSİT 350M 2003 127334 09 JAA 028 FAAL 

5 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330S 2002 124434 09 JAA 035 FAAL 
6 OTOMOBİL FİAT ALBEA 1.6 16 V 2004 132920 09 JAA 037 FAAL 
7 OTOMOBİL FİAT ALBEA 1.6 16 V 2004 177000 09 JAA 039 FAAL 

8 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2006 287345 09 JAA 065 
GAYRİ 
FAAL 

9 MİNİBÜS FORD TRANSİT T15 2001 415271 09 JAA 071 FAAL 

10 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 455081 09 JAA 078 
GAYRİ  
FAAL 

11 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 354526 09 JAA 079 FAAL 

12 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 244579 09 JAA 080 FAAL 

13 
PİKAP TEK 

KABİN 
FORD TRANSİT 190 CHAS 2000 124036 09 JAA 094 

GAYRİ  
FAAL 

14 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 390729 09 JAA 101 
GAYRİ  
FAAL 

15 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 219179 09 JAA 103 FAAL 
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16 KAMYONET FORD 
CONNECT 90 PS T 

220 TDCİ 
2010 199758 09 JAA 105 FAAL 

17 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 318605 09 JAA 108 FAAL 

18 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 318243 09 JAA 114 FAAL 

19 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 276038 09 JAA 116 
GAYRİ  
FAAL 

20 
PİKAP TEK 

KABİN 
FORD TRANSİT 350M 2010 304830 09 JAA 125 

GAYRİ  
FAAL 

21 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 367160 09 JAA 132 
 

FAAL 

22 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330S 2002 399940 09 JAA 133 
GAYRİ  
FAAL 

23 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 318876 09 JAA 134 
GAYRİ  
FAAL 

24 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330S 2002 399917 09 JAA 135 
GAYRİ  
FAAL 

25 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 143150 09 JAA 137 
GAYRİ  
FAAL 

26 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 362723 09 JAA 143 FAAL 

27 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 273677 09 JAA 145 
GAYRİ  
FAAL 

28 KAMYONET FORD 
CONNECT 90 PS T 

220 TDCİ 
2010 158310 09 JAA 147 

GAYRİ  
FAAL 

29 
PİKAP TEK 

KABİN 
FORD TRANSİT 190 CHAS 2000 157999 09 JAA 151 FAAL 

30 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 328229 09 JAA 152 FAAL 

31 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330S 2003 353281 09 JAA 156 
GAYRİ  
FAAL 

32 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2006 263660 09 JAA 158 
GAYRİ  
FAAL 

33 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 226817 09 JAA 159 
GAYRİ  
FAAL 

34 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 312186 09 JAA 169 FAAL 

35 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 272749 09 JAA 172 
GAYRİ  
FAAL 

36 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 342718 09 JAA 174 
GAYRİ  
FAAL 

37 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 316345 09 JAA 177 
GAYRİ  
FAAL 

38 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 477060 09 JAA 184 
GAYRİ  
FAAL 
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39 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2001 320339 09 JAA 185 FAAL 

40 KAMYONET FORD 
CONNECT 220/S 

TDCI 
2005 266380 09 JAA 187 

GAYRİ  
FAAL 

41 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 249261 09 JAA 192 
GAYRİ  
FAAL 

42 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 385031 09 JAA 194 FAAL 

43 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2006 245688 09 JAA 209 
GAYRİ  
FAAL 

44 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 171311 09 JAA 212 
GAYRİ  
FAAL 

45 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 478537 09 JAA 231 FAAL 

46 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 437147 09 JAA 232 
GAYRİ  
FAAL 

47 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 565678 09 JAA 233 FAAL 
48 MİNİBÜS FORD TRANSİT 330S 2003 837232 09 JAA 234 FAAL 

49 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2006 263110 09 JAA 235 FAAL 

50 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

MİTSUBİSHİ  L 200 MAGNUM 4*4 2008 279815 09 JAA 240 FAAL 

51 KAMYONET FORD 
CONNECT 90 PS T 

220 TDCİ 
2010 388736 09 JAA 241 

GAYRİ  
FAAL 

52 MİNİBÜS FORD TRANSİT T12 2000 341823 09 JAA 248 
GAYRİ  
FAAL 

53 
ÇİFT KABİN 
KAMYONET 

ISUZU D-MAX 4*4 2006 213695 09 JAA 251 FAAL 

54 KAMYONET IVECO M24.9 2000 232230 09 JAA 254 FAAL 

55 OTOMOBİL RENAULT MEGANE II 2008  34 JAA 003 
GAYRİ  
FAAL 

56 

ÖZEL 
AMAÇLI 
TAŞIT  

AMBULANS 

FORD TRANSİT 2006 26985 09 JAB 009 FAAL 

57 

ÖZEL 
AMAÇLI 
TAŞIT  

AMBULANS 

FORD TRANSİT 2005 22273 09 JAB 015 FAAL 

58 

ÖZEL 
AMAÇLI 
TAŞIT  

AMBULANS 

FORD TRANSİT 2003 10843 09 JAB 027 FAAL 

59 
YEDEK 
PARÇA 

IVECO-FİAT 
(28) KALEM (111) 

ADET 
-  - 

FAAL 

KULLANILMAMIŞ 
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3- İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 

Özellikleri:  

(10) adet Fiat Egea Sedan Easy, 1.3 Multijet 95 HP Manuel Dizel marka ve model taşıt, 

(23) adet 215/65 R 16 C, Lassa marka (Ford Custom Taşıt) ebatlarında dört mevsim, üretim tarihi 

2020 yılı, yol tipi dış lastik. Taşıtlar ve lastikler 2020 model ve kullanılmamış olacaktır.  

4- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih:  

Mübadelede teklif edilen araçlar Ata Mahallesi Jandarma Caddesi Efeler/AYDIN 

adresinde bulunan Aydın İl Jandarma Komutanlığı 809 Nu.lı Birlik Mal Saymanlığına teslim 

edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici, alınacak malı 60 (Altmış) 

gün içinde teslim etmek zorundadır. 

5- İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi:  

Mübadele karşılığı verilecek 58 adet taşıt ve 28 kalem 111 adet yedek parça Köşk İlçe 

J.K.lığı Kışlası ve Aydın İl J.K.lığı Kışlasından teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile 

yedek parçalar mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen 20 (yirmi) takvim 

günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Araçların 

üzerinde bulunan Jandarma yazısı ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve 

müteakiben araçların alınmasına izin verilecektir. 

6-Mübadelenin;  

a) Yapılacağı Yer: Aydın İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonu, Ata Mahallesi 

Jandarma Caddesi Efeler/AYDIN  

b) Tarihi ve saati: 09.07.2020 günü saat: 14.00 

7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 1.326.443,00 TL 

(Birmilyonüçyüzyirmialtıbindörtyüzkırküçlira) 

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 1.326.563,24 TL 

(Birmilyonüzyüzyirmialtıbinbeşyüzaltmışüçlirayirmidörtkuruş) 

9- Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler:  

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 39.796.90 TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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 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,  

ç) 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, 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, 

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

 1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
 2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir. 

10- Mübadele şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Aydın İl Jandarma 

Komutanlığı Ata Mahallesi Jandarma Caddesi Efeler/AYDIN adresinde bulunan Lojistik Şube 
Müdürlüğünde görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Efeler/AYDIN adresine 
ödenecek 200,00-TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde bulunan 
Lojistik Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek isteklinin mübadele 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

12- Teklifler, 09.07.2020 günü saat 14.00’e kadar Aydın İl Jandarma Komutanlığı Ata 
Mahallesi Jandarma Caddesi Efeler/AYDIN adresine (Mübadele ve Şartname Komisyonuna) 
verilecektir.  

13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde 
şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme 
yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. 

15- Bu mübadelede kısmi teklif verilemez.  
16- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve yedek parçalar ilan tarihinden itibaren başlamak 

üzere, mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında İl 
Jandarma Komutanlığı Efeler/AYDIN ve Köşk İlçe J.K.lığı Kışlasında Köşk/AYDIN adresinde 
görülebilir. Mübadele kapsamında bulunan tüm araçlar Köşk İlçe J.K.lığı Köşk/AYDIN adresinde 
görülecektir.  

17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim 
günüdür. 

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 4499/1-1 
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YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına 

ait, YG-AG elektrik şebekesi 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 : Kümbethatun OSB. Mh. 1. Bulvar 2/1   05300 

Merzifon / AMASYA 
2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Merzifon / AMASYA 

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

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2020 TEDAŞ B.F. ile) : 3.359.000 TL 
f) Geçici Teminatı : 100.770 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 Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 14/07/2020 - 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. 
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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 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut 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; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, dağıtım veya harici 
aydınlatma şebekesi yapımı 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, Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 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 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali 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, Müteşebbis Heyet 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 

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Kümbethatun OSB. 

Mah. 1. Bulvar 2/1   05300 Merzifon / AMASYA adreslerinde görülebilir veya 500 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 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 4591/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4611/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4644/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4646/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4648/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4649/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4650/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4651/1-1 

  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4652/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4653/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4654/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4655/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4656/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4657/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4658/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 4659/1-1 
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TMMOB Mimarlar Odası Başkanlığından: 

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARLARI 

1 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 16251 sicil no.lu üyesi Sevgi İşisağ 

hakkında Adana İli, Çukurova İlçesi, Belediye Evleri Mahallesi, 7034 ada, 5 Parsel üzerindeki 

874029 (A Blok) YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur 

Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, 

TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 07.02.2020 tarih 2020-45/1400 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. 

İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu 

süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir 

misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen 

tebliğ olunur. 

2 - Mimarlar Odasının proje müellifi 30505 sicil no.lu üyesi Nihat Güllü hakkında 

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 3956 Ada, 10 Parsel üzerindeki 1306845 YİBF no.lu yapıya ilişkin 

yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile 

meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 07.02.2020 tarih 

2020-45/1418 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe 

girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette 

bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik 

ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 

3 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 10238 sicil no.lu üyesi Yusuf 

Balyemez hakkında Yalova İli, Merkez İlçesi, 180 Ada, 10 Parsel üzerindeki 689861 YİBF no.lu 

yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 

(onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 23.11.2019 tarih 2019-45/1179 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 

7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir 

şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı 

ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 

4 - Mimarlar Odasının kontrol elemanı 26295 sicil no.lu üyesi İrfan Yıldız hakkında 

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 3801 Parsel üzerindeki 951778 YİBF no.lu yapıya ilişkin yapılan 

soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek 

uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 07.02.2020 tarih ve 

2020-45/1439 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe 

girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette 

bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik 

ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 
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5 - Mimarlar Odasının kontrol elemanı 58672 sicil no.lu üyesi Seda Hancı hakkında 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5605 ada, 14 Parsel üzerindeki 1314865 YİBF 

no.lu yapıya ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 

(onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 07.02.2020 gün ve 2020-45/1402 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden 

itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde 

hiçbir şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli 

arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ 

olunur. 

6 - Mimarlar Odasının proje ve uygulama denetçisi 19307 sicil no.lu üye Mehmet Gültaş 

hakkında Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, 5605 ada, 14 Parsel üzerindeki 1161442 YİBF numaralı ve 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Tecde Mahallesi, 5605 ada, 14 Parsel üzerindeki 1314865 YİBF 

numaralı yapılara ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen 

“15 (onbeş) gün süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur 

Kurulunun 08.02.2019 gün ve 2019-45/577 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 

7 (yedi) gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir 

şekilde mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı 

ilgili bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 

7 - Mimarlar Odasının kontrol elemanı 50484 sicil no.lu üye Ahmet Yetkin hakkında 

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, 5605 ada, 14 Parsel üzerindeki 1161442 YİBF no.lu yapıya ilişkin ve 

4708 sayılı yapı denetim kanunun 3.maddesinin 5.fıkrasında aykırı davranışı gerekçesiyle yapılan 

soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün süre ile meslek 

uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 06-07 Eylül 2019 tarih 

46/11-36 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra yürürlüğe 

girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleki faaliyette 

bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili bakanlık, mülki amirlik 

ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 

8 - Mimarlar Odasının kontrol elemanı 49142 sicil no.lu üyesi Esra Kementoğlu hakkında 

Ordu İli, Gölköy İlçesi, 46-48-N pafta, 247 ada, 7 Parsel üzerindeki 898028 YİBF no.lu yapıya 

ilişkin yapılan soruşturma neticesinde; Mimarlar Odası Onur Kurulunca verilen “15 (onbeş) gün 

süre ile meslek uygulamasının yasaklanması cezası”, TMMOB Yüksek Onur Kurulunun 

23.11.2019 gün ve 2019-45/1221 sayılı kararı ile kesinleşmiştir. İlan tarihinden itibaren 7 (yedi) 

gün sonra yürürlüğe girecek olan karar nedeniyle, yasaklı olduğu süre içerisinde hiçbir şekilde 

mesleki faaliyette bulunamayacağı, bulunduğu takdirde cezasının bir misli arttırılacağı ilgili 

bakanlık, mülki amirlik ve diğer resmi kurumlara bildirilmektedir. İlanen tebliğ olunur. 

 4497/1-1 
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Sivas İli Akıncılar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 
kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır. 

 
Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Memur GİH 9 3 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 

fakültelerin İşletme, Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi veya İnsan Kaynakları 

Yönetimi bölümlerinin birinden 

mezun olmak. 

-MEB onaylı bilgisayar işletmenliği 

sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar 

dersi gördüğünü belgelemek 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Kadın/ 

Erkek 
KPSSP3 

En az 50 

Puan 

almış 

olmak 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 2 

-Lisans düzeyinde eğitim veren 

fakültelerin İşletme, Kamu 

Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu 

Yönetimi veya İktisat bölümlerinin 

birinden mezun olmak. 

-En az B sınıfı sürücü belgesine 

sahip olmak. 

Erkek KPSSP3 

En az 50 

Puan 

almış 

olmak 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

• Türk vatandaşı olmak. 
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 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.  
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• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım 
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak, 
d.Memur kadroları için MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, 
e. Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 

(A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer 
alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme 
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en 
az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan 
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

f. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını 
doldurmamış olmak. 

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.akincilar.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
• Memur kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya 

mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı 
örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
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 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
 Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 23.07.2020-27.07.2020 tarihleri 

arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini: 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.akincilar.bel.tr internet adresine, 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 

adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. (Geciken 
postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı işleri 
Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır. 

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI: 
• Belediye, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek 

suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere 
atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü 
ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağıracaktır. 

• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

• Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
31.07.2020 tarihinde Belediyemize ait resmi internet sitesi olan www.akincilar.bel.tr adresinde ve 
ilan panosunda ilan edilecektir.  

• Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" 
gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

• Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
Zabıta memuru kadrolarına başvuran adaylar için sözlü ve uygulamalı, diğer adalar için 

sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınavlar 10/08/2020 tarihinde Akıncılar Belediye Başkanlığı 
Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav 
10.08.2020 tarihinde Akıncılar Belediyesi Halısahası -Akıncılar/SİVAS adresinde yapılacaktır. 
Sözlü sınav saat 09.00’da başlayacaktır. Zabıta memuru için yapılacak uygulamalı sınav Saat 
14.00 başlayacaktır. 

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir.  

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya 
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  
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Sözlü sınav: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
• Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile 
 Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin 

ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. 
7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
 Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 
• Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

• Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

• Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı 
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 
belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Memur kadroları sınavında değerlendirme; 
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15'er puan, kadro 
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere 
toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince 
verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı 
puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması 
alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 4516/1-1 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek 

üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgili 
Kanunun 23., 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar ile Profesör kadroları için web 
sayfamızda yer alan "Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve 
Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar'";, Doçent kadroları için ise "Gebze Teknik 
Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesfne haiz adaylar başvuru 
yapabilir. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
İlan 

Numarası 
Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20200601 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

Kuramsal 
Temeller 

Profesör 1 

Konum kestiriminin teorik temelleri, 
optimizasyon algoritmaları tasarımı ve iletişim 
teknolojilerinin algoritmik temeller konusunda 
yayınlar ve projeler yapmış olmak (*) 

20200602 Biyomühendislik Biyomekanik 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans eğitimini biyomühendislik bölümünde 
tamamlamış olmak, Yapısal biyoloji ve 
moleküler modelleme konularında yayınları 
olmak (*) 

20200603 
Çevre 

Mühendisliği 

Su Kirliliği ve 
Atıksu Kontrol 

Teknolojisi 
Profesör 1 

Su Kirliliği ve Atık Su Kontrol Teknolojisi 
alanında bilimsel yayınlar ve projeler yapmış 
olmak (*) 

20200604 
Çevre 

Mühendisliği 

Hava Kirliliği ve 
Kontrol 

Teknolojisi 
Profesör 1 

Hava Kirliliği ve Kontrol Teknolojisi alanında 
bilimsel yayınlar ve projeler yapmış olmak (*) 

20200605 
Endüstri 

Mühendisliği 
Yöneylem 

Araştırması 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Kıyı terminal operasyonlarının modellenmesi, 
ayrıştırma yöntemleri ve kısıt programlama 
konularında çalışmalar yapmış olmak (*) 

20200606 
Harita 

Mühendisliği 
Ölçme Tekniği Profesör 1 

Harita Mühendisliği alanında Doçent unvanına 
sahip olmak ve yüksek frekanslı GNSS-PPP ile 
yapı sağlığı izlemeleri konusunda yayınlar 
yapmış olmak (*) 

20200607 
İnşaat 

Mühendisliği 
Mekanik Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanına 
sahip olmak, tarihi yapıların yapısal performansı 
konusunda çalışmalar yapmış olmak (*) 

20200608 
İnşaat 

Mühendisliği 
Hidrolik Doçent 1 

İnşaat Mühendisliği alanında Doçent unvanına 
sahip olmak, yeraltı suyu hidroliği ve yeraltı 
suyu kaynaklı akarsu yamaç erozyonu 
konularında çalışmalar yapmış olmak (*) 

20200609 
Makine 

Mühendisliği 

Tasarım ve 
İmalat 

Mühendisliği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 

1 
Eklemeli imalat, mikro imalat ve triboloji 
alanlarında yayınlar yapmış olmak (*) 

20200610 
Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği 

Malzeme Bilimi 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
1 

Lisans ve doktora derecelerini Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği alanlarında almış olmak. 
Yenilenebilir enerji, veri analizi ve modelleme 
konularında çalışmalar yapmış olmak (*) 
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20200611 Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği Malzeme Bilimi Dr. Öğretim 

Üyesi 1 

Lisans ve doktora derecelerini Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme 
Mühendisliği alanlarında almış olmak. 
Malzemelerin yüksek sıcaklık davranışı 
konusunda çalışmalar yapmış olmak (*) 

İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20200612 İktisat 
İktisadi Gelişme 
ve Uluslararası 

İktisat 

Dr. Öğretim 
Üyesi 1 Ders verme yeterliliğinde İngilizce ve Küresel 

Değer Zincirleri alanında çalışıyor olmak (*) 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 
İlan 

Numarası Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

20200613 Fizik Atom ve Molekül 
Fiziği 

Dr. Öğretim 
Üyesi 1 

Yüksek lisans ve doktora çalışmasında Fotonik 
ve Kuvantum Optiği alanında deneysel 
çalışmalar yapmış olmak. (*) 

(*) 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim 
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik" 8. maddesinin 7. fıkrası uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. 

Başvuru süresi, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Son 
başvuru tarihi resmî tatile denk geldiği takdirde bir sonraki günün mesai saati bitimine kadar 
başvuru yapılabilecektir. 

BAŞVURU EVRAKLARI 
• Başvuru dilekçesi (EK-1: FR-0240 Başvuru Dilekçesi) 
• Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf, 
• YÖK formatında özgeçmiş ve eserler listesi (onaylı kopyası***), 
• Lisans ve Lisansüstü diplomaları (onaylı kopyası/yurt dışından alınmış diplomalar için 

YÖK denklik belgeleri), 
• Doçent kadrolarına başvurular için doçentlik belgesi (onaylı kopyası), 
• Yabancı dil belgesi (onaylı kopyası), 
• AYDEK başvuru sonucu ** (onaylı kopyası), 
• USB/CD/DVD (Makaleler, Bildiriler, Kitap bölümleri, vb. eserlerin tam metni ve 

eserlere yapılan atıflar-eser listesine göre numaralandırılmış) 
Profesör ve Doçent adaylarının; USB/CD/DVD ortamında hazırlanan eserlerinin tam 

metni ile başvuru evraklarından oluşan basılı dosyayı, her iki kadro için 1'er (birer) takım olmak 
üzere (dijital cihaz+başvuru evrakları=1 takım dosya) Üniversitemiz "Personel Dairesi 
Başkanlığı"na elden teslim etmeleri ya da kargo/posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. 

Ayrıca, dijital (USB/CD/DVD) ortamda hazırlanan eserler ile başvuru evraklarının aday 
tarafından, link halinde personel@gtu.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

(**) Başvurunun kabul edilmesi için GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme 
Kurulu (AYDEK) Çalışma Usul ve Esasları uyarınca ilgili kadro asgari koşullarının sağlandığına 
dair görüşü gerekmektedir. Adayların, anılan esaslar kapsamında başvuru öncesi veya başvuru 
sırasında dilekçe, başvuru formu ve 1 (bir) takım başvuru evrakları ile birlikte Rektör 
Yardımcılığı' na başvuru yapmaları gerekmektedir. 

EK-2: AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132) 
EK-3: AYDEK Başvuru Formu (FR-0325) 
(***) Başvuru evrakları başlığı altında "onaylı kopyası" istenilen belgelerin herhangi bir 

Resmî Kurumca aslı gibidir yapılarak onaylanması yeterli olup E-Devlet 
kapısı(www.turkiye.gov.tr)'dan alınan kare kodlu belgeler doğruluğu teyit edilmek şartıyla geçerli 
olabilecektir. 4514/1-1 
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İstanbul İli Sultangazi Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Sultangazi Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam 
edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, 
adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş 
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır. 

 

Sıra
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS Puan 

Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve 
Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, 
İşletme Yönetimi, Ulaştırma ve Trafik 
Hizmetleri önlisans programlarının birinden 
mezun olmak, en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/ 
Kadın 

KPSSP93 
En az 60 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 5 

Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi 
okul) mezun olmak,  en az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/ 
Kadın 

KPSSP94 
En az 60 

puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: 
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak 

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak 

adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  

a. Türk vatandaşı olmak. 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 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.  

d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme 
Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
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c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra 
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına 
başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak 
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve 
kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.  

d. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak 
e. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

(www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir. 
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere 

fotokopisi 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 

ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir),  
• 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
• Başvuru esnasında istenen belgelerini, 04.08.2020'den 10.08.2020 Pazartesi günü saat 

16.30’a kadar (Başvurular mesai günlerinde saat 09:30-16:30 arasında)Uğur Mumcu Mah. 
Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (Zemin 
Kat Başvuru Masası) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

• Başvurular şahsen yapılacaktır. 
• Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI: 
a) T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 

KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her 
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır. 

c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.sultangazi.bel.tr resmi internet 
sayfasından ilan edilecektir. 

d) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve 
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ 
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 
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e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

f) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim 
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan 
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın 
sorumluluğundadır. 

g) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Sultangazi Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için Sultangazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 02.09.2020 

Çarşamba günü saat 10:00’da başlamak üzere sözlü ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Belediye, 
başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sınava çağıracaktır. 

Sınav Konuları: 
a) Sözlü sınav; 
· Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
· Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
· Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat 
konularını kapsar.  
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile 

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır 
7. SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan 
olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. 

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav 
puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı 
ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek 
olana öncelik tanınır.  

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl 
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
Belediyemizin internet (www.sultangazi.bel.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara 
ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan Olunur. 4517/1-1 
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Şenkaya Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Şenkaya Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama 
yoluyla memur alınacaktır.  

 
Sıra 

No 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 
Veteriner 

Hekim 
SH 9 2 

Lisans düzeyinde 

eğitim veren 

Veteriner 
Fakültelerinden 

mezun olmak, En az 

B sınıfı sürücü 
belgesine sahip 

olmak 

Kadın/ 

Erkek 
P3 50 

 
 BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
 Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
 1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
 İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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 2- BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak, 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

 3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
 Başvuru sırasında; 
 Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.senkaya.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir. 
 Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir) 

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
 4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
 Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
a)Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/07/2020’den 24/07/2020 günü mesai bitimine 

kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim 
etmeleri gerekmektedir. 

b)Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır. 
c)Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) Belediyemiz tarafından adayların T.C Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu 

kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak 
üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 27.07.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.senkaya.bel.tr internet adresinden ilan 
edilecektir.  



27 Haziran 2020 – Sayı : 31168 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” ne www.senkaya.bel.tr internet adresinden 
erişebileceklerdir. 

d) Sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

 6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
 Şenkaya Belediyesi hizmet binasında (Şenkaya-Erzurum) memur alımı için 29.07.2020 

tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam 
edilecektir. 

 Sınav Konuları:  
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
d) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanlarına ilişkin mesleki 

ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.  
7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
 Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır.  

 Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir. 

 Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır. 

 Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrodan, başarı puanlarını 
düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya 
da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

 Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir 
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları 
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

 Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

 İlan Olunur. 
 4518/1-1 
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden: 
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

İlan Başlama Tarihi : 27.06.2020 
Son Başvuru Tarihi :  13.07.2020 
Başvuru Yeri : Malatya Turgut Özal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına    

e-mail yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresine yapmaları gerekmektedir. 
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 

göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Rektörlüğünde 
çalıştırılmak üzere sözleşmeli Personel alınacaktır. 

ARANILAN NİTELİKLER: 
UNVAN ADET PUAN TÜRÜ MEZUNİYET ARANILAN NİTELİKLER 

Büro 
Personeli 1 KPSS P94 Ortaöğretim 

•- Ortaöğretim-Lise mezunu olmak 
• MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği 
Sertifikasına sahip olmak (en az 160 saatlik,) 
• World ile Akademik Doküman Hazırlama 
sertifikası, 
• Mikro Programları ile Ön Muhasebe İşlemleri 
sertifikası 
• Online Anket Kullanımı Sertifikasına sahip 
olmak 
• Online Depolama Alanı Kullanımı 
Sertifikasına sahip olmak, 
• Kurumsal Yazılı İletişim Teknikleri 
Sertifikasına sahip olmak, 
• MS World 2019 Kullanımı Sertifikasına sahip 
olmak, 
• Kamuda en az 1 (bir) yıl çalıştığını SGK 
hizmet dökümü ile belgelemek 
• Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek, 
• 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS 
P94 65 ve üzeri puan almış olmak. 
• 30-40 yaş arasında olmak 

Büro 
Personeli 1 KPSS P93 Ön lisans 

• Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Ön Lisans 
Bölümünden mezun olmak 
• MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği 
Sertifikasına sahip olmak (en az 160 saatlik,) 
• C # Programlamaya Giriş Sertifikası sahibi 
olmak, 
• Uygulamalarla İleri Excel Formülleri 
Sertifikası sahibi olmak, 
• MS Excel 2019 Kullanımı Sertifikası, MS 
World 2019 Kullanımı Sertifikası sahibi olmak, 
• Dijital İletişim ve Etkileşim Uygulamaları 
Sertifikası sahibi olmak, 
• Blog Web Sitesi Yapımı ve Bloggerlik 
Sertifikası sahibi olmak, 
• MS Power Point 2019 Kullanımı Sertifikası 
sahibi olmak, 
• Online Kelime İşlemci Kullanımı Sertifikası 
sahibi olmak, 
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• Online Depolama Alanı Kullanımı Sertifikası 
sahibi olmak, 
• Uygulamalarla Corel Draw Programına Giriş 
Sertifikası sahibi olmak, 
• Kamuda en az bir yıl çalıştığını SGK hizmet 
dökümü ile belgelemek 
• Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak ve bunu 
SGK Hizmet Dökümü ile belgelemek, 
• 30-40 yaş arasında olmak 
• 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS 
P93 65 ve üzeri puan almış olmak. 

Çözümleyici, 
Sistem 

Programcısı 
1 KPSS P3 Lisans 

• Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya 
Yazılım Mühendisliği Bölümünden mezun 
olmak 
• ASSEMBLER, C, C++, FOLTRAN, BASİC, 
PASCAL, COBOL, VİSUAL BASİC, ACCES, 
PIC basic Pro, JAVA, PHP, C#, PHYTON, 
ASP.NET dillerinden en az ikisini bilmek ve 
bunu belgelendirmek 
• MS Windows Server ve işletim sistemlerinin 
kurulum, güncelleme, yönetim konusunda ve 
ortaya çıkabilecek problemlerin tespiti ve 
çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak 
•  Temel Ağ (Network) ve güvenlik bilgisine 
sahip olmak 
• YDS sınavında en az D düzeyinde puana sahip 
olmak 
• Alanında en az üç yıl çalıştığını SGK hizmet 
dökümü ile belgelemek 

 
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 
A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen 

genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 
1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2 - Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3 - Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
4 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
5 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 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 mahkum olmamak. 

6 - Askerlik durumu itibariyle;  
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,  
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, 
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya 

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
7 - 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı 

yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli 
ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. 
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B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak 
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca 
sözleşmeleri 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. 

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 
olmak. 

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir 
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 

E) Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları 
için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak 
değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit 
olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 
1 - Başvuru Formu (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2 - Sınav Sonuç Belgesi 
3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
4 - İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
5 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter 
Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
6 - Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü 
7 - Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
8 - Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge 

Kabul Edilecektir) 
9 - Özgeçmiş ve sertifikalar. 
10 - Fotoğraf (1 Adet) 
Adayların başvurularını (www.ozal.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu 

eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi 
izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına e-mail 
yoluyla basvuru@ozal.edu.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir Adaylar sadece bir 
unvan için başvuru yapabilirler. 

Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların 
başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar 
hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu 
kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin 
edilecektir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 
Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz web 

(www.ozal.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. KPSS puan sıralamasına konulmak kaydı ile boş 
pozisyon sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday ilan edilir. 

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla 
yerleştirme yapılacaktır. 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
Bilgi İçin: 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, 
Adres : Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA 
Tel : 0422 846 12 55 - 0422 846 12 65  
E-mail : basvuru@ozal.edu.tr  4661/1-1 
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Zara Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Zara Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak 
istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 

S 

N 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Türü 

KPSS 

Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim 

veren fakültelerin 

Muhasebe ve Finans 

Yönetimi, Muhasebe ve 

Denetim veya İşletme 

bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak. 

En az B Sınıfı sürücü 

belgesine sahip olmak 

Kadın/ 

Erkek 
P3 

En az  

55 

puan 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:  
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş muhasebeci kadrosu için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:  
İlan edilen muhasebeci kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir. 

•  Türk vatandaşı olmak, 
•  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
•  Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

•  Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya 
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 
yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,  

•  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak, 

•  İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak 
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,  
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak,  

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,  

3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresinde 

temin edilecektir,  
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir. 
• Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet 

üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 
belediyemizce tasdik edilebilir.) 

• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 

• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı 
• Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.) 
4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 
Başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/08/2020 tarihinden 07/08/2020 Cuma 

günü saat 17:00’a kadar (mesai saatlerinde 08:00-12:00 / 13:00-17:00 arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini:  
● Elektronik ortamda,Belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresine veya 

zara@zara.bel.tr   e-mail adresine , 
● Zara İlçesi Kızılırmak Mahallesi Emniyet Sokak No:2 Zara/SİVAS adresindeki Zara 

Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla 
yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)  

● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  

● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL 
EDİLENLERİN İLANI: 

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar 
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş 
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır, 

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava 
çağrılacaktır, 

http://www.zara.bel.tr/
http://www.zara.bel.tr/
mailto:zara@zara.bel.tr
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Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 
11/08/2020 tarihinde Belediyemiz www.zara.bel.tr internet adresinde ve ilan panosunda ilan 
edilecektir.  

Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin 
bulunduğu “Sınav Giriş Belgesine” www.zara.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Bu 
belge sınava girişte ibraz edilecektir.  

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zara Belediyesi Hizmet Binasında (Zara / SİVAS)  memur alımı için 14/08/2020 Cuma 

günü saat 09:00’da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.  
Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.  
Sınav Konuları: 
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile  
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat 
konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması 
şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
adresinde ilan edilecektir.  

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri 
belediyenin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat 
yapılacaktır.  

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.  

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu 
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır.  

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi 
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.  

İlan olunur. 4515/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile

İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı

Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
–– Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/06/2020 Tarihli ve 9410, 9411, 9412,

9413 Sayılı Kararları

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

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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