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KANUN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 

VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7250 Kabul Tarihi: 16/7/2020

MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-

nununun 40’ıncı maddesinin (ç) fıkrasının ikinci paragrafının başına  aşağıdaki cümle eklen-

miştir.

“Yukarıdaki (ç) fıkrasının (I) işaretli bendinin (15) numaralı alt bendinde gösterilenlerin

yaş hadleri ilgisine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka-

nunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu veya 10/3/1983 ta-

rihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda belirtilen esaslara göre

60 yaşını geçmemek kaydıyla uzatılabilir.”

MADDE 2 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin

üçüncü fıkrasında yer alan “illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde tak-

viye kuvvet olarak geçici görevlendirilen” ibaresi “iller ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca tespit edilen birinci derece kritik iller ve

ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici

görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları

dâhil),” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu-

nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Harp Akademileri tahsili, Gül-

hane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi

Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı
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veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi,” şeklinde, (d) bendinin birinci

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bendin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve

üçüncü paragrafında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde”

ibaresi “ilgili yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.
“Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde karargâh subay-

lığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara
ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müş-
terek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl;”

MADDE 4 – 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek ast-
subaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;” ibaresi eklenmiş
ve üçüncü fıkrasında yer alan “meslek yüksekokullarını bitirenlerden” ibaresi “meslek yük-
sekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan
muvazzaf” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü
cümlesinde yer alan “, yaş hadleri de dâhil” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki
cümle ve buna bağlı tablo eklenmiştir.
“Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hadleri uygulanır.

MADDE 6 – 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasına dördüncü para-
grafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan tabip ve diş tabipleri ile sınırlı
olmak üzere bu personel için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri
tazminatı oranları 200 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Bunlardan 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik
iller kapsamındaki yerler ile görev yerinin özellikleri ve hizmet şartları dikkate alınarak Milli
Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen
diğer yerlerde ve yüzer birliklerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabiplerine orgeneral aylığının
(ek gösterge dâhil) brüt tutarının %200’ünü geçmemek üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde
ayrıca ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik illerde terörle mücadele
harekâtına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına orgeneral aylığının
(ek gösterge dâhil) brüt tutarının %50’si sağlık hizmetleri tazminatı olarak ödenir.”

MADDE 7 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 37 – Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tes-

pit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli ast-
subay kıdemli başçavuşların yaş haddi; ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen
Millî Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60
yaşına kadar uzatılabilir.”
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MADDE 8 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 46 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a) Komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara

karargâh subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Aka-
demisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi
nedeniyle ayrıca kıdem verilmez.

b) Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan
subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta
ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir.”

MADDE 9 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 47– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,
a) 3713 sayılı Kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik

Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi
uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını
bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla,
yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

b) Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan bu
Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü
itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla,
yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

c) Sekizinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan uzman
erbaşlara, 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki diğer şart-
ları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylığa geçiş sınavına,

ç) On ikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, 13/6/2001
tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Ast-
subaylar Hakkında Kanunun 7 nci ve 11 inci maddelerindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla,
yapılacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına,

müracaat hakkı verilir.
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten

önce astsubaylıktan subay olanlara 109 uncu maddedeki yaş hadleri uygulanır.”
MADDE 10 – 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri

Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.
a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilere

(10.200) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;
Hazırlık sınıfında %45’i,
Birinci sınıfta %47’si,
İkinci sınıfta %49’u,
Üçüncü sınıfta %51’i,
Dördüncü sınıfta %53’ü,
Beşinci sınıfta %55’i,
Altıncı sınıfta %57’si,
Yedinci sınıfta %59’u,
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b) Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine, (5.475) gösterge rakamının memur
aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

Hazırlık sınıfında %75’i,
Birinci sınıfta %80’i,
İkinci sınıfta %82’si.”
MADDE 11 – 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa

aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 14 – Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tes-

pit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli ast-
subay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya re-
sen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilir.”

MADDE 12 – 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18 – Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tes-
pit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli ast-
subay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine veya
resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilir.”

MADDE 13 – 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzen-
lemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2 – Savunma Sanayii Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümle-
rine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamındaki personel,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin, net ücretleri
1 inci dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aş-
mamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri ile kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde
aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve
istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin
feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki
devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sa-
nayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, AR-GE, tasarım, prototip
üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon,
lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla, özel bilgi
ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, üç yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilir.
İlgili projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda Savunma Sanayii Başkanlığı ta-
rafından birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilir. Bu personelin istihdamına dair hususlar ile
bunlara verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının yedi katını
aşmamak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetkilendireceği Komite üyesi tarafından,
ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Bu fıkra kapsamındaki personel,
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Bu fıkra kapsamındaki istihdam için diğer mevzuatta yer alan pozisyon ihdası ve atama iznine
ilişkin hükümler uygulanmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde
çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro
veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.”
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MADDE 14 – 3238 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Baş-

kanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kap-
samında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalmak kaydıyla, ek 2 nci maddenin ilgili
fıkraları kapsamında devam olunur.

Ek 2 nci madde kapsamında istihdam edilen personele, aynı maddede belirtilen kararlar
yayımlanıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında
sözleşmeli personel olarak çalışanlara uygulanan Hizmet Sözleşmesi Esasları ile Savunma Sa-
nayii İcra Komitesi Kararı ve mevzuatı ilgisine göre uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce ilana çıkılmış sınavlar, bir defaya mahsus olmak üzere, pozisyon ihdası ve atama
izni aranmaksızın bu fıkra hükümlerine göre tekemmül ettirilir.”

MADDE 15 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun
8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniye-
tini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları
için izin verilir.”

MADDE 16 – 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanu-
nunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek” ibaresi “Milli Savunma Bakan-
lığı” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “verilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu
kararlar Cumhurbaşkanının onayı ile” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkur-
may Başkanı veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının birinci, ikinci ve
üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının
başkanlığında personel, istihbarat, harekât, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim baş-
kanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin
yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra
teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Ba-
kanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Ge-
nel Müdür Yardımcısından oluşur. General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Sa-
vunma Bakanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının baş-
kanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay
Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur.”

“(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ili-
şikleri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disip-
linsizliği işlemeleri nedeniyle 39 uncu maddedeki zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı
Kuvvetlerden ayırma cezası verilir.”

MADDE 18 – 6413 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “di-
siplin amirleri tarafından” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan
“disiplin kurulları” ibaresinden önce gelmek üzere “disiplin amirleri veya” ibaresi eklenmiş-
tir.

MADDE 19 – 6413 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı “Verilen disiplin ceza-
larının yerine getirilme şekilleri” şeklinde, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ye-
di” ibaresi “on beş” şeklinde, “on beş” ibaresi “otuz” şeklinde ve “süre dâhil” ibaresi “süre
dâhil veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre” şeklinde değiştirilmiştir.
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MADDE 20 – 6413 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin başlığı “Disiplin cezalarının
idari etkileri” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Disiplin kurulları” ibaresi
“Disiplin amirleri veya disiplin kurulları” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, seferberlik ve savaş zamanı hariç, disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen
hizmetten men cezaları nedeniyle askerlik hizmet süresine eklenecek toplam süre otuz günü
geçemez.”

MADDE 21 – 6413 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm-
lesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 22 – 6413 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümle-
sinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut birinci cümlesinde yer alan “ile
Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan
“Üst komutanlık disiplin kurulu” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı veya üst komutanlık disiplin
kurulları” şeklinde değiştirilmiştir.

“Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin ku-
rullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin
kurulu inceler.”

MADDE 23 – 6413 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“on” ibaresi “yirmi” şeklinde ve “yirmi” ibaresi “kırk” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – 6413 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini
Gösteren Çizelgeye aşağıdaki sütun eklenmiştir.

MADDE 25 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
8 inci maddesinde yer alan “yararlanamayanlara” ibaresi “yararlanamayanlar ile 6191 sayılı
Kanuna tabi personele” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinin ikinci
fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Bu Kanunun;
a) 9 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 47 nci maddenin birinci fıkra-

sının (ç) bendi 1/9/2020 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

22/7/2020
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı: 2777

22 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/364

22 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/7/2017 tarihli ve 30132 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasında yer alan “enstitü kurulunun” ibaresi “enstitü yönetim kurulunun” olarak

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1)  Diğer yükseköğretim kurumlarında bir yüksek lisans ya da doktora programına

kayıtlı olan öğrenci, enstitüdeki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı baş-

kanlığının olumlu görüşü ile başvurabilir. Bahse konu başvuru, enstitü bünyesindeki ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının onayı ile kabul edilebilir. Enstitü lisansüstü programlarına kayıtlı olup

diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenci, enstitü bünyesindeki ilgili ana-

bilim dalı başkanlığının onayını almalıdır. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer

hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1)  Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yön-

temlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği

kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-

disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eği-

tim-öğretim yılında 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dâhil en az

sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,

en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-

tırmak zorundadır.

(3) Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.

(4) Tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en fazla ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-

ması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-

lerden en fazla iki ders seçilebilir.

23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



(6) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(7) Tezli yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları, 20/4/2016 tarihli ve 29690

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde

Senato tarafından düzenlenen esaslarla belirlenir.” 

MADDE 4 –  Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Genel esaslar

MADDE 19/A – (1)  Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde

yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yük-

seköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında ge-

çişe izin hususları Senato tarafından belirlenen esaslarla düzenlenir.

(2) YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak

öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-

labilir.  Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek

dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-

pılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğ-

retime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-

raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına

sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner he-

kimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında

ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için,

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uz-

manlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir

ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/uzmanlık alanından, farklı

bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil

edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar

dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan

türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip

olmaları gerekir.
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c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına

sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES

puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu

ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir.

Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hu-

suslar Senato tarafından düzenlenen esaslarla belirlenir.”

“(3) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-

meye alınacağı Senato tarafından belirlenir, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları

ile yükseltilebilir.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiştir.

“Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 29 uncu maddenin 4 üncü fıkrasına göre

tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.” 

MADDE 7– Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Diğer hükümler

MADDE 37/A – (1) Üniversite, YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü prog-

ramları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rek-

törü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2017 30132
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yeterlik sınavı; Yüksekokulca yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olmak üzere

bir ya da iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınav her yarıyıl başında yapılır. Sınava kabul edilme

şartları Yüksekokul tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yeterlik sınavında başarılı olmak için

zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan ön lisans programları ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık

sınıflarında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan

lisans programlarında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.”

“e) Yıl sonu genel sınavı; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve genel başarı notu

en az 60 olan öğrencilerin katıldığı sınavdır. Bu koşulları yerine getirmemiş olan öğrenciler

hazırlık sınıfından başarısız olmuş kabul edilir. Yıl sonu genel sınavından zorunlu yabancı dil

hazırlık sınıfı olan ön lisans programları ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 100

tam puan üzerinden en az 60 puan, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan lisans programlarında

100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler hazırlık eğitim-öğretimini başarıyla ta-

mamlamış kabul edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminde başarılı sayılmak

için;

a) 11 inci maddede belirtilen genel başarı notunun 100 tam puan üzerinden 80 ve üzeri

puan olması, 

b) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) veya (f) bentlerinde belirtilen koşulların ye-

rine getirilmiş olması, 

gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/7/2013 28698

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

11/5/2015 29352

Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                            23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden:

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA
LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi

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

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma

Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AHİLAB): Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini

merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
b) Üniversite bünyesinde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma grupları

ve benzer birimler arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesi ve
güçlendirilmesi yoluyla disiplinler arası çalışma ortamına katkıda bulunmak.

c) Üniversitede yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerinin kalitesinin artırılmasına
yönelik birimlerin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma cihaz ve düzenek altyapılarının belirlen-
mesini, temin edilmesini ve hizmete sunulmasını sağlayarak Üniversitenin katma değeri yük-
sek, nitelikli araştırma-geliştirme projeleri alabilme ve yürütebilme potansiyelini artırmak.
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ç) Üniversitede yürütülen lisansüstü tez çalışmalarında öğrencilerin katma değeri yük-
sek, nitelikli araştırma-geliştirme yapmasına olanak sağlamak. 

d) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile kişilerin analiz ihtiyaçlarını Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak, Üniversite-sanayi
iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

e) Üniversite ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetlerinin geliştiril-
mesini sağlamak ve bu amaçla Üniversite ile yapılacak ortak projeler için diğer araştırıcılara
da çalışma imkânı sağlamak.

f) Araştırmalarda uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve Merkezin amacına yönelik bu
araştırmalara öncelikli olarak çalışma ortamı hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi ve teknolojinin mülkiyet haklarının alınması ve
bu hakların gelirinin Üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılması için çalış-
malar yapmak.

ğ) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma laboratuvarlarını akredite hale getirmeye ve
bu laboratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde
bulundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

h) Endüstriyel sektörlerde standartların oluşmasına öncülük etmek ve ilgili mevzuat
kapsamında uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

ı) Yöredeki çeşitli analizlerin laboratuvarda yapılmasını sağlamak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bölgenin ve Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak araştırma-

geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilimsel ve teknolojik laboratuvar altyapısı hazır-
layarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

b) Merkezin imkânları dâhilinde ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilke
ve kurallar çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları
ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve araştırma-geliştirme taleplerini gerçekleştirmek, de-
ğerlendirmek ve ortaya çıkan sonuçları yorumlamak.

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili gerekli altyapıları ve ihtiyaç duyulan insan gücünü
temin ederek sürdürülebilir idari ve mali sistemleri oluşturmak ve bu altyapıları işletmek.

ç) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak, labo-
ratuvarlarda bulunan cihazların kalibrasyonlarını güncel ve akreditasyona uygun şekilde bu-
lundurmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.

d) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler sunmak ve bu hizmetlere ilişkin
raporlar düzenlemek.

e) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda eğitim, seminer, sempozyum, kongre,
konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak ve düzenlenen etkinliklere
katılmak.

f) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni çalışma grupları kurmak.
g) Merkez bünyesindeki cihazların bakım ve onarımlarını yapmak, günün koşullarına

uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.
ğ) Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde Merkez bünyesindeki cihazların kullanımıyla

ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik çıktıları takip etmek ve raporlamak.
h) Merkezin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirmek.
ı) Test-analiz ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde gerektiğinde Üniversitenin diğer

araştırma birimleri ile koordinasyonu sağlamak.
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i) Merkez bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan her türlü fikri ve
sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere
verilmesi konularında Üniversitenin ilgili birimleri ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri al-
mak ve bu hususlarla ilgili işlemleri yapmak.

j) Merkez bünyesinde bulunan cihazları kullanan kişilere cihaz kullanımı ve laboratuvar
güvenliği konularında eğitim vermek, eğitimi olmayan yetkisiz kişilere cihazları kullandırma-
mak.

k) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili; kamu kurum ve kuruluşları, yerli ve yabancı gerçek
ve tüzel kişilerle protokol, sözleşme ve anlaşmalar çerçevesinde iş birliği yapmak.

l) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

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; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün geçici
olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda
ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Mü-
dürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni
bir Müdür görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör
aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin
tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden, kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasından
ve ilgili ekiplerin koordine edilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, Kurulları toplantıya çağırmak, toplantıları yönet-
mek, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkeze bağlı olarak yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerini izlemek ve değer-
lendirmek, Merkez bünyesindeki cihaz ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımı için her türlü
tedbiri almak ve uygulamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslayarak düzenli olarak hazır-
lamak ve raporu Yönetim Kurulunun onayı ile Rektöre sunmak.

ç) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirerek
Merkezin yıllık eylem planını hazırlamak.

d) Merkezin insan kaynakları stratejisini belirlemek, bu strateji çerçevesinde insan kay-
naklarını yönetmek, akademik ve idari personelin gelişimini sağlamak.

e) Merkezin bünyesinde görev yapacak akademik ve idari personel ile ilgili görev ta-
nımlarını belirlemek ve bu personelin ihtiyaçlarını gerekçeleri ile birlikte hazırlayarak Yönetim
Kuruluna sunmak.

23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



f) Merkezin kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esas-
ları belirlemek.

g) Yönetim Kurulunun onayı ile Merkezin faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla
temasa geçmek, iş birliği yapmak ve usule uygun karşılıklı ilişkiler geliştirmek.

ğ) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve verdiği diğer görevler ile devrettiği
yetkiler çerçevesindeki görevleri yerine getirmek.

h) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen temel ilkeler çerçevesinde Merkezin kullanı-
mına ilişkin usul ve esaslar ile hizmet bedellerini ve çalışma ilkelerini belirlemek ve uygula-
mak.

Müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin ilgili bölümlerinde görevli

öğretim elemanları arasından, en çok üç kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirilir.  Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütür,
kendilerine bağlı çalışma gruplarının Merkezin amaçlarına uygun olarak işleyişini sağlar, bun-
larla ilgili gerekli tüm tedbirleri alır ve uygular. Müdür olmadığı zamanlarda Müdür adına
görev yapar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcı-
sının yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle

Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere
toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi
biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan
veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine yeni üye görev-
lendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün
oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yönetim ve çalışmaları

ile ilgili konularda karar almak; çalışma düzenini tespit etmek, Merkezde çalışacak personelin
niteliklerini belirlemek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.
c) Danışma Kurulundan gelen teklif ve önerileri incelemek ve bu öneriler doğrultusunda

karar almak.
ç) Merkezde yapılacak analiz-test ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine ilişkin esasları

tespit etmek ve ilgili ücretleri belirlemek.
d) Merkez bünyesinde kurulabilecek yeni çalışma grupları ve bu gruplarda görevlen-

dirilecek akademik ve idari personel ile ilgili olarak Müdürün önerilerini incelemek, Müdüre
öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

e) Merkezin ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmasına karar vermek, ilgili
esasları belirlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Merkezin

amaç ve faaliyetleri doğrultusunda nitelikli akademik veya endüstriyel çalışmalara sahip olan
Üniversite içinden veya dışından kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az on,
en çok yirmi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.
Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle
görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hak-
kında görüş bildirmek.

b) Türkiye’de ve bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluş-
larla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkân sağlamak.

(2) Danışma Kurulu kararları, tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grubu laboratuvar sorumluları ve görevleri
MADDE 15 – (1) Çalışma grubu laboratuvar sorumluları; Merkez bünyesinde oluştu-

rulan alt laboratuvar birimlerindeki cihazların amacına uygun olarak işletilmesinden, korun-
masından, bakımından ve kullanıcılara Merkezin olanakları dâhilinde güvenli bir şekilde hizmet
vermesinden sorumludurlar. Çalışma grubu laboratuvar sorumluları, Üniversitenin akademik
veya idari personeli arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen per-
sonel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde
kullanılır.

Harcama yetkilisi
MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli hallerde bu

yetkisini Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA
VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(VII-128.7.d)

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye
Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ (VII-128.7)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“h) Sicil tutma: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisans ge-
rektiren unvan ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı
olarak çalışan kişilere ait bilgilerin kaydının tutulması, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuya
açıklanması faaliyetini,

ı) SPL: Kurul tarafından, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda
çalışanların veya çalışacakların lisans sınavlarını yapma ve lisans verme, lisans gerektiren un-
van ve görevlere sahip kişiler ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak ça-
lışan kişilerin sicilini tutma, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde yapılan bildirimlerle ilgili
kayıtları tutma ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemekle yetkilendirilen Sermaye
Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir.

“ğ) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası

Faaliyetleri Düzey 2 veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu,
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansına sahip olanlar Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Düzey 1 Lisansının gerekli olduğu, Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip olanlar da Konut
Değerleme Lisansının gerekli olduğu unvan ve görevlerde çalışabilirler.”

“(4) Lisans sahibi kişilerin lisansa tabi unvan ve görevlerde çalışabilmelerine ilişkin
Kurulca tecrübe ve/veya belli eğitim programlarına katılım şartı getirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için
en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim
düzeyinde mezun olunması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“p) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi.
r) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması.
s) Bilgi sistemleri işletimi.
ş) Bilgi sistemleri güvenliği.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-

miştir.

“ğ) Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansı;

1) Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,

2) Bilgi sistemleri yönetimi ve denetimi,

3) Bilgi sistemleri geliştirilmesi ve uygulanması,

4) Bilgi sistemleri işletimi,

5) Bilgi sistemleri güvenliği.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ek-2’de belirtilen uluslararası kabul görmüş yabancı belgelerden birini almış olan-

lar bu belgeye denk gelen lisansı alabilmek için SPL’ye başvurur. Denklik başvurularının de-

ğerlendirilmesinde, adayların SPL tarafından kendilerine iletilen fark konularına ilişkin sınav-

lara girmeleri ve sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 almaları, girdikleri tüm

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 60 olması gerekmektedir.

Ek-2’deki listede yer almayan uluslararası kabul görmüş bir yabancı belgeye ilişkin denklik

başvuruları da SPL’ye yapılır ancak sözkonusu denklik başvuruları ve fark konularının belir-

lenmesi SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi sonrası Kurul tarafından sonuç-

landırılır ve ilgili yabancı belgeler ile denkliği kabul edilen lisanslar Kurul Bülteninde duyu-

rulur. Fark konularına ilişkin sınavlar yabancı dilde de yapılabilir.

(2) Bilişim personeli hariç meslek personeli olarak Kurulda geçen çalışma süreleri top-

lamı en az 3 yıl olanlar, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansını; en az 5 yıl olanlar

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansını, Kredi Derecelendirme Lisansını, Kurumsal

Yönetim Derecelendirme Lisansını ve Konut Değerleme Lisansını; en az 8 yıl olanlar ise Ser-

maye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansını, Türev Araçlar Lisansını ve Gayrimenkul Değer-

leme Lisansını almaya hak kazanırlar. Bilişim uzman yardımcısı, bilişim uzmanı ve Kurulun

Bilgi İşlem, İstatistik ve Enformasyon Dairesi Başkanlığında bilgi sistemleri ile ilgili görevlerde

mühendis, sistem çözümleyicisi ve sistem programcısı olarak Kurulda geçen çalışma süreleri

toplamı en az 8 yıl olanlar Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Lisansını almaya hak kazanırlar.

Kurulda en az 2 yıl süreyle Kurul Başkanlığı ve üyeliği ile Kurulda en az 2 yıl süreyle Başkan

Yardımcılığı ve Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş olanlar ise bu Tebliğ kapsamındaki li-

sansları almaya hak kazanırlar. Bu fıkra uyarınca lisans alanlara ilgili lisanslarla çalışabilmek

için başkaca şart aranmaz ve bu Tebliğin lisans yenileme eğitimlerine ilişkin hükümleri uygu-

lanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Lisans sahibi kişilerin mesleğin gerektirdiği dürüstlük ve itibara aykırı nitelikteki

fiillerinin tespit edilmesi halinde, sahip oldukları lisanslar Kurul tarafından iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“(1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar, lisans gerektiren unvan ve

görevlere sahip kişilerin ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yardımcı olarak çalışan

personelin işe başlaması, işten ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü
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değişikliği, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirmek zorundadır. Bu bildirimler

Kurul tarafından belirlenen içeriğe ve yönteme göre yazılı veya elektronik olarak yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“Sicil kaydı takip etme zorunluluğu

MADDE 20 – (1) Sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklar istihdam ede-

cekleri sicile konu personele ait sicil bilgilerini, hizmet akdini imzalamadan önce, SPL’nin Li-

sanslama ve Sicil Tutma Sisteminden takip etmek zorundadırlar.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ek-

lenmiştir.

“Lisans almaya hak kazanmış kişilerin lisanslarına ilişkin bilgiler SPL’nin internet sitesinde

kamuoyunun erişimine açık tutulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisansa

tabi görevlerde çalışacak kişiler, yabancı uyruklu olduklarını veya yurt dışında finansal piya-

salar alanında en az 3 yıl çalıştıklarını tevsik eden bilgi ve belgelerini SPL’ye ibraz etmeleri

halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları ulus-

lararası geçerliliğe sahip Ek-2’de belirtilen lisanslar ile yine Ek-2’de belirtilen Kurul lisanslarını

gerektiren unvan ve görevlerde çalışabilirler. Ek-2’de yer almayan yabancı belgelerin uygun-

luğuna ilişkin SPL’ye yapılacak başvurular, SPL’nin konuya ilişkin görüşünün Kurula iletilmesi

sonrası Kurul tarafından değerlendirilir ve Kurul bülteninde ilan edilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin geçici 10 uncu maddesinde yer alan “31/1/2020” ibaresi

“31/1/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Üniversitelerin lisansüstü programlarına devam eden kişilerle ilgili geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin 7 nci maddesiyle yürür-

lükten kaldırılan 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde SPL’nin anlaşma yapmış ol-

duğu üniversitelerin ilgili lisansüstü programlarına bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla kayıt

yaptırmış olan kişilere, yürürlükten kaldırılan söz konusu fıkra hükümlerinde yer alan muafiyet,

söz konusu programdan mezun olma durumunda uygulanır.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2014 29088

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/7/2015 29412
2- 27/1/2017 29961
3- 26/10/2018 30577
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5619 

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

 
 5609 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5635 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5636 
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İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5643 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5617 
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İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5607 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5608 

—— • —— 
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5615 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5610 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5611 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5613 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5612 

—— • —— 
İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5606 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5622 

—— • —— 
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5623 
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İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5620 

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

 
 5653 

—— • —— 

Finike Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5660 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
2 KALEM İÇ POŞET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem İç Poşet (2.000.000 adet 400-500 gr. Siyah Çay İç 

Poşet ve 800.000 adet 400 gr. Organik Çay İç Poşet) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.08.2020 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

 5530/1-1 
—— • —— 

KOLTUK KILIFI VE HALI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
HT 65006 Nolu YHT Tren Setinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Duyulan Koltuk Kılıfı ve 

Halı Temini 
İhale Kayıt No : 2020/380189 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71509 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : HT 65006 nolu YHT Tren Setinde Kullanılmak 

Üzere İhtiyaç Duyulan Koltuk Kılıfı ve Halı Temini 
3 - İhalenin yapılacağı yer  :TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve 

Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Hacı Bayram 
Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-Altındağ-ANKARA / TÜRKİYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
11/08/2020 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1042 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5638/1-1 
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1 ADET AERESOL BASKI (INKJET PRİNTİNG) SİSTEMİ ALIMI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Aeresol Baskı(Inkjet Printing) Sistemi 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 (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/381182 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 
  Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56  
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Aeresol Baskı (Inkjet Printing) Sistemi Alımı 
b) Teslim yeri : CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Fotonik 
  Uygulama ve Araştırma Merkezi) 
c) Teslim tarihi : Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden 

itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 150 (Yüzelli) 
takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim 
edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi 
Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezine nakil/teslimi 
yüklenici tarafından yapılacaktır.) 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati : 06.08.2020 Perşembe 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, 

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, 
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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. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 
1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 
2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 
3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 
4.2.2. 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. 
4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 
4.2.4. 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 06.08.2020 Perşembe 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, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 veremezler. 
13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 

sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5640/1-1 
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100 KG GERMANYUM (Ge) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 
Germanyum(Ge) 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 : 2020/381301 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 
b) Telefon numarası : 0 312 202 23 56  
c) Elektronik posta adresi : bap@gazi.edu.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 kg Germanyum(Ge) alımı 
b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  
b) Tarihi ve saati : 04.08.2020 Salı 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, 

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, 
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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 04.08.2020 Salı 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. 
 5641/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Manisa İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan 2018/14176 sayılı Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve model HEK taşıtların 
mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Manisa İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar Mah. No: 96 

Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 236 231 57 92 Fax: 0 236 235 16 83 
ç) Elektronik posta adresi  : ozhanozcan@jandarma.gov.tr 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, niteliği, türü ve miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (44) adet muhtelif marka ve modelde HEK 

taşıtlar. (6) Otomobil, (2) Kamyon (14) Kamyonet, (1) Otobüs, (17) Minibüs, (4) Midibüs marka 
olarak; (1) adet İveco, (10) Mitsubishi, (2) adet Fiat, (22) adet Ford, (7)’i Isuzu, (2)’si BMC 
markadır. Bu taşıtların (44)’u da HEK durumunda olup, bakımı ve onarımı yapıldığında trafiğe 
çıkabilecek durumdaki taşıtlardır. 

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

a) Ford Deluxe Minibüs 410L. 14+1 2.0 lt. Eco Blue 170 PS/6 İleri Manuel Dizel marka taşıt 
Dacia Comfort 1.5 Blue dci 95 Bg 4x2 marka taşıt 
(174) adet 215/65 R 16 (Ford Custom Taşıt) ebatlarında yol tipi dış lastik 
b) Pey artışları doğrultusunda alınabilecek mal ve malzemeler; 
Fiat Egea Urban Plus 1.6 Multijet 120 Hp, 2020 model taşıt 
215/65 R 16 (Ford Custom Taşıt) ebatlarında yol tipi dış lastik 
Bahse konu taşıtlar 2020 model kullanılmamış, lastikler üretim tarihi (6) ayı geçmeyen ve 

kullanılmamış olacaktır. 
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Etme yeri: 
Mübadelede teklif edilen araçlar Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar Mah. No: 96 

Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan İl Jandarma Komutanlığına teslim 
edilecektir. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malların Teslim Alma yeri: 
Mübadele karşılığı verilecek 34 adet Taşıt Manisa İl Jandarma Komutanlığı Dilşikar Mah. 

No: 96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA yerleşkesinden 10 adet Taşıt ise Kırkağaç 6’ncı 
J.Eğt.A.K.lığı Kırkağaç/MANİSA yerleşkesinden teslim alınacaktır. 

6-Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer: Manisa İl Jandarma Komutanlığı / İhale Komisyon Başkanlığı / 

Dilşikar Mah. No: 96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA 
b) Tarihi ve saati: 07.08.2020 günü saat: 10:00 
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 551.800,02 TL 

(Beşyüzellibirbinsekizyüzliraikikuruş) 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 553.280,58 TL 

(Beşyüzelliüçbinikiyüzseksenyüzliraellisekizkuruş) 
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 16.598,42 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Mal Müdürlüğü 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, 

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 Müc. 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 Manisa İl Jandarma 

Komutanlığı Dilşikar Mah. No: 96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresinde görülebilir ve İl 
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Şehzadeler/MANİSA adresine ödenecek 50,00-TL (Elli Türk 
Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 
olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 07.08.2020 günü saat: 10:00’e kadar Manisa İl Jandarma Komutanlığı 
Dilşikar Mah. No: 96 Turgutlu Yolu Şehzadeler/MANİSA adresine 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 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında mübadele konusu verilecek taşıtlar; Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve     
6 ncı J. Eğt. A.K.lığı Kırkagaç/MANİSA Yerleşkesi adreslerinde görülebilir. 

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

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 5558/1-1 
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MUHTELİF RULO SAC VE LAMA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası  : 2020/380246 

1 - İdarenin  

a) Adı : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi   : Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası  : 0 312 293 44 00 Faks: 0 312 243 14 47 

2 - İhale konusu malların  

a) Niteliği, türü ve miktarı   : Muhtelif Rulo Sac ve Lama Alımı  

1- Rulo Sac 5x1500 St 37-2     47.000 Kğ.  

2- Rulo Sac 5x1500 St 37-2     45.000 Kğ 

3- Rulo Sac 5x1500 St 37-2     22.000 Kğ. 

4- Lama 6x30x..7100 St 37-2        150 Kğ.  

5- Lama 6x30x…. St 37-2     1.250 Kğ 

b) Teslim Yeri: Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) takvim günü 

içerisinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer  : T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati    : 05.08.2020 Çarşamba günü saat 14:00  

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 150,00 TL. (Y.Yüzellitürklirası) bedel karşılığında 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

günü olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kişinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

İstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

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

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

Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 5673/1-1 
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MADENİ YAĞ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2020/2021 Kampanya Dönemi Madeni Yağ Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal 

ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2020/381602 
1 - İdarenin  
a) Adresi  : Yaşar Kemal Cad. 5. km AĞRI 
b) Telefon - Faks numarası  : Tel: 472 215 38 45 (4 hat) Faks: 472 215 35 80 
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Aşağıda belirtilmiştir. 
Madeni Yağın Cinsi Evsafı ve Özellikleri:  MİKTARI/KG. 
1) Gres Yağı Retinaks Hd 2-Kırmızı Gres Yağıca İşlenmiş 
Pennatasyon 25 C220/95-Damlama Noktaları C115                                   140 
2) Hidrolik Yağı Randa Oil Hd 46 (Mobil Dte 25) Petrol Ofisi  
Viskozite 100c Cts 6,9-İndeksi=101 Alevlenme Noktası C231 
-Donma Noktası C-23yoğunluk 15c Kg\Lt 0,883                                      5400 
b) Teslim Tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 25 gün içinde teslimat 

tamamlanacaktır. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer  : Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi - Saati  : 29.07.2020 Çarşamba günü saat 10.00 
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) 118,00 TL. (Yüzonsekiz TL.) karşılığı aynı 
adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 29.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme 
Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5658/1-1 
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KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız kireç ocaklarının 2020-2021 Kampanyası tahmil tahliye işleri yapılacaktır. 

İhale kayıt numarası : 2020/375372 

1 - İdarenin 

a) Adı ve adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR  

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

c) elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın üç adet kireç ocağında günlük yaklaşık 

240 ton kireçtaşı ve 18 ton kok kömürünün tahmil 

tahliyesi. Söz konusu iş, her vardiyada en az 8 kişi 

olmak üzere toplam 24 kişi ile yapılacaktır.   

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası  

c) işin süresi :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 160 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin 

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) tarihi ve saati : 05/08/2020 Çarşamba günü saat 10.00 

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

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

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 05/08/2020 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Burdur Şeker Fabrikası 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5531/1-1 
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PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET  
ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrika Muhtelif Kısımlarında Çalıştırılmak üzere Personel Çalıştırılmasına Dayalı 

Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No  : 2020/375387 
1 - İdarenin  
a) Adresi  :  YURTBAŞI/ELAZIĞ 
b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  
c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)  :  
2 - İhale Konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrika Muhtelif Kısımlarında Çalıştırılmak üzere 

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı-Fabrika 
Merkez Kantarında Tesellüm Memuru Olarak 
Çalıştırılacak 16 kişi ve Fabrika Kristal Şeker 
Ambalajlama (Torbalama) Hizmetlerinde çalıştırılacak 18 
kişi Toplam 34 kişi ile (±%20 Toleranslı) 115 gün süreli 
3.910 yevmiye ile işin yürütülmesi ve 90 gün ulusal 
bayram ve resmi tatil günleri (Hizmet ile ilgili detaylı 
bilgiler idari şartname ve ekini oluşturan belgelerde yer 
almaktadır.) 

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : İşe başlama tarihini müteakip (±%20 Toleranslı) 115 

gündür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı Yer  :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi - Saati  : 06.08.2020 - 10:00  
4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV Dahil) 

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

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 
olmalıdır. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 
kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5535/1-1 
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ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE 
HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye 

Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/375354 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik Posta Adresi : - 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, Türü Ve Miktarı : Kampanya döneminde üretimden Şeker ambarına gelen 

50 Kg’lık torbalardaki yaklaşık üretim ve satış miktarına 
göre ±% 20 toleranslı 50.000 Ton kristal şekerin 
istiflenmesi veya doğrudan satış vasıtalarına yüklenmesi, 
Fabrika içi diğer ambarlarımıza taşınması gerekirse, 
fabrikanın kendi vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taşınıp 
aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dışında istiflenen 
şekerlerin istiften satış vasıtalarına yüklenmesi. Gerek 
istifleme esnasında gerek satış esnasında yırtılan, dökülen 
ya da avaryaya ayrılan şekerlerin rafineriye verilmesi ve 
ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına 
gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve 
istiflenmesi işidir. 

  Miktarı ve türü: 
  İhale konusu işte ihale süresi boyunca çalıştırılacak 

personel sayısı ve çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir. 
  - 05.09.2020 - 04.09.2021 tarihleri arası: 5 Kişi (Asgari 

ücretin %20 fazlası) 
  - 20.09.2020 - 31.01.2021 Tarihleri arası: 31 Kişi 

(Asgari Ücret) 
  - 20.09.2020 - 31.01.2021 Tarihleri arası: 4 Kişi (Asgari 

Ücret) - Kampanyada avarya şeker durumuna göre 
çalıştırılıp çalıştırılmayacağı idarenin yetkisindedir. 
Yüklenici hiçbir şekilde itiraz edemez. 

  - Yukarıda belirtilen kişi sayısı ve çalışma süreleri 
tahmini olarak belirlenmiş olup, şeker satışlarının arttığı 
veya azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare 
tarafından çalıştırılacak olup yüklenici bu duruma itiraz 
etmeyecektir. 

b) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : 12 ay sürelidir. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 05.08.2020, saat: 14:00 
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4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 
200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

6 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim 
günü olmalıdır 

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

10 - Yüklenicinin talep etmesi ve fabrikamızca uygun görülmesi halinde idari şartnamenin 
49. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir. 

 5647/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait Hunat Çarşısında bulunan 8 m2’lik alana sahip 353 adet işyeri 

ve bu işyerlerini oluşturan müştemilatlarla birlikte (otopark kısmı hariç) toplu olarak 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya 
verilecektir. 

SIRA 

NO 
MAHALLE ADA PARSEL 

İŞYERİ 

SAYISI 

TAŞINMAZ 

CİNSİ 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) 

GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 

EK GEÇİCİ 

TEMİNAT (TL) 

1 HUNAT 12271 1 353 
İŞYERİ ve 

MÜŞTEMİLATI 
8.250.000,00 247.500,00 247.500,00 

1) İhale 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 15.00’de Belediyemiz Encümen Salonu’nda 
yapılacaktır. 

2) İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı 
yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir. 

2.1) Teklif mektubu, 
2.2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 
2.3) İhaleye katılacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri, 
2.4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 
2.5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 
2.6) Şartnamede belirtilen niteliklerin bulunduğuna dair belgeler,  
2.7) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 
2.8) İhale katılım belgesi, 
2.9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.  
3) İhale Şartnamesi Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4) Son müracaat tarihi 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar olup, müracaatlar 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne yapılacaktır. 
 5521/1-1 
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LABORATUVAR İŞÇİLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2020/2021 kampanya döneminde Pancar Analiz Laboratuvarında 27 (Yirmiyedi) personel 

ile ±%20 toleranslı 120 (Yüzyirmi) gün süreli olarak yapılacak işçilik hizmeti açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  : 2020/380148 
1 - İdarenin  
a) Adresi  : Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 

195s Tepebaşı/ 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 Pancar Analiz 

Laboratuvarında 27 (Yirmiyedi) personel ile ±%20 
toleranslı 120 (Yüzyirmi) gün süreli olarak yapılacak 
işçilik 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 : 05.08.2020 Çarşamba günü - Saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

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

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

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

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

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

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:  
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

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

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 
her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 
veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş veya Kamu veya 
Özel Sektöre gerçekleştirilen her türlü personel çalıştırılmasına dayalı işler ayrı ayrı benzer iş 
olarak kabul edilecektir. 

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.  
8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kazım Taşkent-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 
saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 
çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
15 - Bu İhale (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 5639/1-1 
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FENOLİK REÇİNE KÖPÜK ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olarak 6.800 m³ Fenolik Reçine Köpük Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g 

Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2020/377186 
1 - İdarenin  
a) adresi  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü  

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 
b) telefon ve faks numarası  : Tel:0-372 259 47 94 - 84 Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 
c) elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr 
2 - İhale konusu işin nev’i         Malzemenin Cinsi:    Miktarı: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  Fenolik Reçine Köpük Temini  6.800m³ 
b) Teslim yeri  : Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin 

tesellüm ambar sahasıdır. 
c) Teslim süresi  : Siparişe bağlandıktan sonra TTK’nın talebine müteakip 

en geç15 gün içinde min. 100 m3 lük partiler halinde 
teslim edilecektir. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer  : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati  : 10.08.2020 Pazartesi - saat 15:00 
c) Dosya no  : 2017025 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) İhale idari şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale idari şartnamesinde belirlenen 

iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 
öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen 
konsorsiyum beyannamesi,  

i) İhale idari şartnamesinin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 
yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

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

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

4.2.1. Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar ve teklif 
edilecek malzemelerin her birine ait numune verilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Fiyatların eşit olması halinde istekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 150,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. 

İhale dokümanının kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. İhale 
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı 
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 10.08.2020 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır.  
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur. 5597/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya İli Suluova Belediye Başkanlığından:  
Madde 1- İhalenin Konusu: Bodrum, zemin kat, birinci kat ve ikinci kat olmak üzere 19 

adet işyeri, 9 adet ofis, 1 adet spor salonu, 1 adet sergi salonu ve 1 adet sinema salonundan oluşan 
toplam 5.511,56-m2 kat karşılığı bina yapım işi. 

 

MEVKİİ ADA PARSEL 
MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇİCİ TEMİNAT 

(%3) 

KESİN TEMİNAT 

(%6) 
İHALE TARİHİ 

İHALE 

SAATİ 

PAZAR 

MAHALLESİ 
566 2 16.161.620,00 TL 484.000,00 TL 970.000,00 TL 11.08.2020 11:00 

 
Madde 2-İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi: Söz konusu kat karşılığı 

inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Amasya Suluova Belediyesi, 
Encümen Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif 
zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 11.08.2020 Salı günü, Saat 11.00’ye kadar 
Belediyemiz ihale komisyonuna vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile Destek Hizmetleri 
Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular 
İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 
maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapım ihalesidir. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünde, mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhalesi yapılacak iş 
için İhale dosya bedeli 500,00-TL (Beşyüzlira) olup, Suluova Belediyesi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin 
makbuzunu ihale teklif zarfına koyacaktır. 

Madde 5- İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki 
tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel 
kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, 
% 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği 
gibi, Halk Bankası Suluova Şubesi,  (TR76 0001 2001 2020 0007 0000 01) İban numaralı 
Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile 
yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı İnşaat 
Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) 
gün süreli olacak ve mektubun aslı olacaktır. 

Madde 6- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, elektronik posta 

ve adres bilgilerinin belirtilmesi) 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi. 
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

(Noter onaylı) 



23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

ç) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar. 

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

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

g) Mali hizmetler müdürlüğünden alınacak Belediyemize borcu olmadığına dair yazı aslı. 
6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak 6.4.1. ve 6.5. bendindeki belgeyi de sunmak 
zorundadır. 

6.2.2. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı 
yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber 
sunacaktır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini 
sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli aslını İdareye verecektir. İş ortaklığı beyannamesinde, 
iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve 
müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir.  İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip 
ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir. 

6.3. İlan tarihinden sonra Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.(Ortak 
girişim olması halinde tüm ortaklar tarafından ayrı ayrı alınacaktır.) 

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

6.4.1. İdarece belirlenen muhammen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 
mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.  

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 
tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.  

6.5. İş deneyim belgesi. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Müteahhitliği 
sınıflandırmasına göre ihale edilen işe uygun E- sınıfı veya üzeri yapı müteahhitliği belgesi sahibi 
olmak.) 

6.6. 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnameler ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi 
gerekmektedir. 

Madde 7- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat 
karşılığı inşaat yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Katılımcıların 
verdikleri teklifler 120 gün geçerlidir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir. 5670/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194 

 

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR 
İstanbul İli Bakırköy Belediye Başkanlığından: 
1 - Tasarrufu Belediye Başkanlığımıza ait Bakırköy İlçesi, Cevizlik Mahallesi, Fahri 

Korutürk Caddesi, Yeraltı Çarşısında yaklaşık 4.500,00 m²’lik alanda bulunan 95 adet dükkân, 1 
wc, 1 adet idari oda, 1 çay ocağı ve 7 adet vitrinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun              
45. maddesi (Açık Teklif Usulü) gereğince 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesi işidir. 

2 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE ve HANGİ USULLE YAPILACAĞI: 
2.1 İhale 18/08/2020 Salı günü Saat 11.00 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 
(Adresi: Yeni Mahalle, Kennedy Cad. No: 101 Sahilyolu/Bakırköy)  
2.2. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli 

tespitte tamamen serbesttir. (İsteklilere gerekçe sunmak zorunluluğu olmadan ihaleyi başlamadan 
iptal edebilir.) 

2.3. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhaleleri Kanununun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü 
ile yapılacaktır. (Eşitlik olması veya tekliflerin yeterli bulunulmaması durumunda Encümen 
Komisyonu tarafından, ihale sırasında sözlü olarak teklifler isteklilerden tekrar alınabilir.) 

3 - MUHAMMEN BEDELİ ve GEÇİCİ TEMİNATI: 
Aylık muhammen kira bedeli 180.000,00-TL’dir. 
Geçici Teminat ise 3 (Üç) yıllık kira bedelinin %3’ü olup ihale dosyasına eklenecektir. 
4 - İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELERİN 

NELER OLDUĞU:  
4.1. 1.000,00 TL tutarındaki ihale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 
4.2. Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; Bakırköy Belediye Başkanlığı adına 

alınmış 2886 sayılı D.I.K. 'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz Iimitiçi ve süresiz geçici 
banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu, (Doküman bedeli 
ve/veya teminat tutarı)Bakırköy Belediye Başkanlığı veznelerine yatırılabilir.  

4.3. Tebligata esas Türkiye'de adres göstermeleri (İrtibat için telefon numarası, faks 
numarası varsa elektronik posta adresi- yabancı firmaların ihaleye girebilmesi için yerli firmalara 
ortak girişimde bulunması ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

4.4. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi, 
4.5. Bu şartnamenin 25/iv. maddesinde belirtilen; ihale tarihinden önce OHSAS 18001 İş 

Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli 
ve faaliyette olan iş yerinin bulunduğuna dair belgenin ihale dosyasıyla birlikte sunulması 
zorunludur. İhaleye katılanların 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkında kanun uyarınca 
gerekli iş ve işlemleri yapmış olmaları ve veri sorumlusu siciline kayıt sorunluluğu bulunanların 
veri sorumlusu siciline kayıt yaptırdıklarının belgesini sunmaları gerekir. İş ortaklığında, bu 
belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulması gereklidir. 

4.6. Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 
maddelerine ek olarak; 

• Nüfus Müdürlüğünden 2020 yılında alınmış ikametgah belgesini, 
• Aslını göstermek şartıyla üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı suretini, 
• Noter tasdikli imza beyannamesini, 
• Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı, 
• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 
4.7. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 
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• İlgisine göre 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını (faaliyet 
belgesi) gösterir belgeyi, 

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile 
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, 

• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair kendi el yazısı ile beyanı. 
4.8. Kamu tüzel kişileri yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5)’ inci 

maddelerine ek olarak; 
• Kamu tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir belgeyi vermeleri, 
• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair” 
4.9. Vekaleten ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), 

(4.5)’ inci maddelerine ek olarak; 
• Vekalet eden kim adına (gerçek yada tüzel kişi) ihaleye katılanacaksa o kişi için istenen 

diğer belgeler. 
• İstekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ile 

isteklinin imza beyannamesini, 
• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine, gördüğüne ve şartnamedeki tüm 

şartlara uyacağına dair” 
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı. 
4.10. Ortak girişim olarak ihaleye katılacaklar, yukarıda istenen belgelerin (4.1), (4.2), 

(4.3), (4.4), (4.5)’ inci maddelerine ek olarak;  
• Noter tasdikli ortak girişim beyannamesini, 
• Ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, 
• Dilekçe, “Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne ve şartnamedeki 

tüm şartlara uyacağına dair”  
• İsteklinin ihalelerden yasaklı olmadığına dair elyazısı ile beyanı.  
4.11. İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 

10.000.000,00-TL (Onmilyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir 
yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır. (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu vb.) Ortak 
girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan 
herhangi birinin de sağlaması yeterlidir. 

4.12. İhaleye katılan tüm istekliler yukardakilerine ek olarak aşağıda bulunan şartlarıda 
yerine getirmek zorundadır; 

• Teklif sahibinin Bakırköy Belediyesine vergi, reklam, kira, ecrimisil, işletme bedeli gibi 
her ne isim altında olursa olsun borcu olmaması gerekir. 

• Yine teklif verenin Bakırköy Belediyesi ile arasında taşınmaz kiralaması hususunda 
hiçbir dava ve icra takibiyle ilgili dosya bulunmaması gerekir. 

• Borcu yoktur ile ilgili olarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden, dava ve icra takibi 
olmamasıyla ilgili olarak ise Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınacak yazılar ihale dosyası ile 
birlikte sunulması zorunludur. 

5 - Tüm belgeler eksiksiz teslim edilecektir. 
6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH ve SAATTE NEREYE VERİLECEĞİ: 
İstekliler usulüne uygun olarak hazırlayacakları ihale Dosyalarını 17/08/2020 Pazartesi 

günü saat 17.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilirler. Belirtilen saatten sonra 
gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İlan olunur.  5547/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Van İli Edremit Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti, Belediyemize ait Van İli, Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi 376 ada, 73 

nolu parselde kayıtlı 5.944,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 

Maddesi kapsamında “Açık Teklif Usulü” ile satış ihalesi, Edremit Belediye Başkanlığı Toplantı 

Salonunda Yapılacaktır. 

 

Mahalle Adresi İş Miktarı (m²) Türü 
Satış Muhammen 

Tahmin Bedeli (TL) 

%3 Geçici 

Teminat 

(TL) 

İhale Tarihi 
İhale 

Saati 

Eminpaşa 

Edremit İlçesi 

Eminpaşa 

Mahallesi 376 

ada, 73 parsel 

5.944,63 m2 Arsa 7.520.016,40 TL 225.600,49 06.08.2020 14.00 

 

NOT: Muhammen tahmin bedeli KDV’ den istisnadır. 

2 - GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENECEK BELGELER: 

a) Dilekçe (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 

b) Kanuni ikametgâh Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden veya e-Devlet) (Resmi gazete ilan 

tarihinden itibaren olacaktır.) 

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

d) İmza sirküleri veya imza beyannamesi (Noterden tasdikli) 

e) Geçici İhale Teminatı Mektubu veya nakit yatırdığına dair makbuz. 

f) Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından 

veya e-Devlet Alınabilir.) (Resmi gazete ilan tarihinden itibaren olacaktır.) 

g) Şartname Bedeli Makbuzu 5.000,00 TL 

h) SGK ve Vergi dairelerinden borcu yoktur Belgesi (Resmi gazete ilan tarihinden 

itibaren olacaktır.) 

i) Tüzel kişi ise Oda Kayıt ve Yetki Belgesi, (2020 yılı içerisinde alındığına dair 

olacaktır.) 

j) Ayrıca şirket veya istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ve imza 

beyannamesi (Noterden Tasdikli) 

k) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişi) (2020 yılı içerisinde alındığına dair olacaktır.) 

l) Taşınmaz (Arsa) satış idari şartnamesi (İstekli tarafından kaşe ve imzalı olacaktır.) 

İstekliler; (d, i, j, k) bentlerinde yazılı olan belgelerin aslını veya noter ya da idare 

tarafından aslı idarece görülmüştür onaylı örneklerini teklif dosyalarında sunacaklardır.  
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3 - Muhammen bedelinin %3’ü oranındaki tutarında geçici teminat banka teminatı 

mektubu ihale tarihi itibarı ile en az 150 gün olmalıdır veya Van Edremit Belediyesi Edremit 
Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesaba yatırılacaktır. 

4 - İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde 
ücretsiz görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. 
Şartnameyi satın almak isteyenlerin 5.000,00TL. (BeşbinTürkLirası) şartname bedelini Van 

Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 
nolu hesaba yatırılacaktır. 

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 
6 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 06.08.2020 tarih ve saat 14:00’ e 

kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında “Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne 

(Yeni Cami Mahallesi, Sahil Cad. No: 3, 65100 Edremit/ Van) teslim etmek zorundadırlar. 
7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37.ve 38. 

maddelerine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada 

meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur. 
8 - KDV, vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir. 
9 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde tüm 

vergilerin yatırılması ve taşınmazın bedelini Van Edremit Belediyesi Edremit Ziraat Bankası 
şubesi Iban No: TR68 0001 0019 5935 9520 6750 05 nolu hesap numarasına %50 peşin diğer 
kalan %50’ si ise 31.12.2020 tarihine kadar 4 (dört) eşit taksitle ödeme yapılacaktır. 

10 - Satışı yapılan taşınmazın Tapu Tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip 
ihale bedelinin tamamı Belediyemizin hesap numarasına peşin olarak yatırıldıktan sonra, ihale 
bedeli ve vergilere ilişkin banka makbuzları Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 

ibraz edildikten sonra Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından taşınmazın teslimat işlemleri 
başlatılacaktır. 

11 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde taşınmazın bedelini ve müşteriye ait 

bulunan vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara 
uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve 
geçici teminat gelir kaydedilir. İstekli bu durumdan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

12 - İdari şartname, ilan ve ihale dokümanlarında bulunmayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K 
hükümleri geçerlidir.  

13 - İhtilaf halinde VAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

14 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İletişim: 
VAN Edremit Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  

0 (432) 312 22 00- Dâhili (1242-1006)   
İlan olunur. 5532/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Erzincan Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Erzincan Belediye Başkanlığına ait olan, Erzincan İli, 

Merkez İlçesi, Fatih mahallesi, 2103 ada 2 parsel nolu taşınmazda kat karşılığı inşaat yapım işi 
(konut inşa edilmesi işi) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif 
usulü ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin 
artırımı suretiyle ihale edilecektir. 

2 - İHALENİN, HANGİ TARİH, SAATTE VE NEREDE YAPILACAĞI: İhale, 
04/08/2020 günü, saat 10:30’da Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki 
Belediye Sarayı’nda yapılacaktır.  

3 - İHALE DOSYASININ ALINACAĞI YER: İhale dosyası, Bahçelievler Mahallesi 
Halitpaşa Caddesi No: 60 adresindeki Belediye hizmet binasındaki, Fen İşleri Müdürlüğü’nden 
500,00 (beşyüz) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin 
vekillerine verilir.)  

4 - İŞİN SÜRESİ, NİTELİĞİ, NEV’İ ve MİKTARI: İşin süresi yer tesliminden itibaren 
365 takvim ( havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi hariç - 15 Kasım - 20 Mart ) gündür. 
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Fatih mahallesi, 2103 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine kat 
karşılığı konut, inşa edilecektir. İmar durumu, arsa yüzölçümü ve emsal değerlere göre toplamda 
Zemin + 3 kat olmak üzere toplam da 29 adet 4+1, 63 adet 3+1 daire ve 2579,71 m2 iş yeri olacak 
şekilde Vaziyet Planı oluşturulmuştur.  Vaziyet Palanında Belirtilen 24 adet 3+1, 6 adet 4+1 Daire 
ve 768,58 m2 ticari kısım (Bağımsız bölüm numaraları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ),  idareye bırakmak suretiyle 
yapılacaktır. İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde 
bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin 
muhammen bedeli 40.600,00  (kırkbin altiyüz )TL’dir. İhale sonucu ortaya çıkan ihale bedeli ita 
amiri onayından sonra 2886 sayılı kanunda belirtilen süreler içinde peşin ödenecektir. Yüklenici 
kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) 
değişiklik yapabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince 
meydana gelebilecek uygulama imar planı değişikliklerden kaynaklı emsal değişikliklerinin 
tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı, idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda 
değiştirilebilecektir. Uygulama projeleri idare tarafından verilecektir. Belediyeye bırakılacak 
bağımsız bölüm sayısı ve net alanları bu değişikliklerle azaltılamaz. Emsal artışı olduğu takdirde 
alınan bağımsız bölüm oranı ile ihale bedeline göre Belediye pay alacaktır. İhale sonucu oluşacak 
her türlü vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici İdareye ait bağımsız 
bölümlerde ve çevre düzenlemelerinde teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak 
olup, kendi payına düşen konutlarda istediği cins, miktar ve kalitedeki malzemeyi kullanmakta 
serbesttir. (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi)  

5 - TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT ve KESİN TEMİNAT BEDELLERİ: Toplam 
inşaat alanına göre, Takribi bedel, 8.791.355,80 - (Sekizmilyonyediyüzdoksanbirbinüçyüzellibeş 
Türk Lirası, Seksen Kuruş) Türk Lirası’dır.  Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet bedel 
toplamının % 3’ü olan 263.740,67 - (ikiyüzaltmışüçbinyediyüzkırk Türk Lirası, altmışyedi Kuruş) 
Türk Lirası’dır. Yüklenici Takribi bedel olan 8.791.355,80 TL ve ihale sonucu oluşan teklif bedeli 
toplamı üzerinden, % 6 oranına tekabül eden Kesin Teminatı Sözleşmenin imzalanmasını 
müteakip İdareye verecektir.  

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya 
kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.  

a. Kanuni ikametgâh belgesi 
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b. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi 
c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge 
d. Tüzel kişi olması halinde; 
d1- Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan ihalenin yapıldığı 
yıl içinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Ticaret Sicil Gazetesi 
Onaylı sureti) 

d2- Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

d3- Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 
kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 
f. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde adına teklifte bulunacakları isteklilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri 
g. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi 
h. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı 

addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname. 
i. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak 

görülebileceği gibi 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin 
İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur 

j. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi 
7 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak 
belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır. , 

8 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak ilanda belirtilen usul ile 
yapılır. 

9 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı 
alındılar karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. 
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi 
ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek 
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle 
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen 
teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 
İdaresi’nin saat ayarı esastır.  

10 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile 
sunulacak olup, eksik ve hatalı olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu aşamada en 
yüksek teklif veren 3 (üç) isteklinin mektupları değerlendirmeye alınacak ve diğer teklifler 
değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif 
alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri 
üzerinden yapılacaktır. İhale, muhammen bedeli en fazla artırımı yapan istekli üzerinde 
bırakılacaktır.  

11 - MUHAMMEN BEDELİN ÖDENMESİ: İhale üzerinde kalan Yüklenici, ihale 
sonucu ortaya çıkan muhammen bedelin tamamını 30 gün içerisinde Erzincan Belediyesi Mali 
Hizmetler Müdürlüğüne ödeyecektir.  

12 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye 
Encümeni, 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun 
teklifi tespit etmekte serbesttir.) 5542/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Burdur Eğitim ve Yardım Vakfı 
VAKFEDENLER: Zeki Çiftçi 
VAKFIN İKAMETGAHI: Burdur 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Burdur 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.02.2020 tarihli ve E: 2019/330, K: 2020/97 
sayılı kararı 

VAKFIN AMACI: Türk eğitim kurumlarında okuyan maddi olanaklardan yoksun, Türk 
vatandaşı, yüksek öğrenim bölümlerinde öğrenim gören, başarılı öğrencilere yurt içinde 
karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak ve senette yazılı diğer amaçları 
gerçekleştirmektir 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmış Bin Türk Lirası) 
YÖNETİM KURULU:  
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve 

hakları Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.  
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 5662/1-1 

—— • —— 
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ 
ANABİLİM DALI/ 

BİLİM DALI 
KADRO 
UNVANI 

ADET 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 

İç Hastalıkları Anabilim 
Dalı Gastroenteroloji 

Bilim Dalı 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi 
Dahili Tıp 

Bilimleri Bölümü 
Radyoloji Anabilim Dalı Doçent 1 

 
Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları 

taşımak. 
Doçent kadrosuna başvuracak adayların; 
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 
cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile 
yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında 
hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire 
Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri 
gerekmektedir. 

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 5500/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını 

yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge 
numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında 
yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile 
işlem tesis edilmiştir. 

- Aydın İli, 17K-I pafta, 6625 ada, 2 parsel - Nevzat SOLMAZ (0009111318610248) -
29.06.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Aydın İli, 15 pafta, 0 ada, 9293 parsel - Ahmet KOLDAŞ (0009112060060038) - 
02.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, 29T4C pafta, 182 ada, 10 parsel - Sinan ÇELİK (0016110098582130) - 
08.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H22D04C2A pafta, 296 ada, 16 parsel - Ahmet GÖREN (0016112348505648) - 
08.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bursa İli, H21CO2C1B pafta, 5574 ada, 2 parsel - Tolga BAŞ (0016113607617330) - 
18.07.2020 tarihli İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bolu İli, - pafta, - ada, 3271 parsel - Ahmet KURUKAN (0014111230696002) - 
25.06.2020 tarihli ve 0302 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Bolu İli, - pafta, 342 ada, 110 parsel - Hikmet EYÜBOĞLU (0077111605326321) - 
25.06.2020 tarihli ve 0301 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Kocaeli İli, 29L-1B pafta, 433 ada, 6 parsel - Muhammetoğulları Akaryakıt İnş. Tas. 
Gıda Tur. San. Ltd. Şti. (0035315259794604) - Şirket ortağı Naci GÜNEŞ - 08.11.2019 tarihli ve 
124 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

- Konya İli, M28 pafta, 28951 ada, 6 parsel - Celiloğulları Sıvı ve Katı Yakıtlar Döküm 
Nakliyat İnşaat Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (0042311339235648) - 04.06.2020 
tarihli, İPTAL-2020-3-007 ve İPTAL-2020-3-008 sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararları ile 1 
(bir) yıl. 

- Sivas İli, İ38D01Cİ38 pafta, 5495 ada, 41 parsel - Sivas İskar İnş. Taah. İnş. Malz. San. 
Tic. Ltd. Şti. (0058315282561548) - Şirket ortağı İsmail KARATAŞ - 29.06.2020 tarihli ve 10 
sayılı İl Yetki Belge Komisyonu Kararı ile 1 (bir) yıl. 

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması 
dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket ortaklarının ve yönetim 
kurulu üyelerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde 
iptal süresince verilmemesine, 

Eskişehir İli, 144 Ada, 21 Parsel - Salim Aktürk İnş. Nak. Hafr. San. Tic. Ltd. Şti. 
(0026315196256521) - Şirket ortağı Salim AKTÜRK - 19.06.2020 tarihli ve İYKB/141 sayılı İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılmasına, 

Kocaeli İli, 706 Ada, 6 Parsel - Bekir Gıda Ürünleri İnternet Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti. 
(0041311467301356) - Şirket ortakları Gülbahar KÜTÜK ve Enes KÜTÜK - 30.06.2020 tarihli İl 
Yetki Belge Komisyonu Kararı ile yetki belge iptalinin kaldırılmasına, 

Karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 5561/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5674/1/1-1 
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5674/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 5687/1-1 
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Burdur İli Çeltikçi Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Çeltikçi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye 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 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 MEMUR GİH 10 1 

Herhangi bir önlisans 
programından mezun 
olmak. En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek P93 65 

2 ŞOFÖR GİH 10 1 

Lisans programlarından 
herhangi birinden mezun 
olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek P3 55 

3 İTFAİYE ERİ GİH 10 1 

Lisans programlarından 
herhangi birinden mezun 
olmak. En az C sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek P3 45 

4 İTFAİYE ERİ GİH 12 1 
Lise ve dengi okul mezunu 
olmak. En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Kadın/Erkek P94 65 

 
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’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip 
olmaları gerekmektedir; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun53’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, 
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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, 
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. 

(Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi) 
2 - BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak 

ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını 
almış olmak, 

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

c) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar 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 olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo 
tespitleri belediyemizce yapılacaktır,  

d) İtfaiye eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan 
ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak, 

e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

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

3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Sınava girmek isteyen adaylar, www.celtikci.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri 

BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir 
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),  

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı, 
d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak) 
g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),  
ğ) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi 
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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 28/08/2020-01/09/2020 tarihleri 

arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30-12:30 / 13:30-17:30) müracaatlarını yapabileceklerdir. 
Adaylar başvuru belgelerini: 
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.celtikci.bel.tr internet adresine, 
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Konak Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, 

No:22 adresindeki Çeltikçi Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilebilecektir. 
(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 

• İtfaiye Eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, adaylar yukarıda belirtilen 
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Çeltikçi 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 

• Belediyemiz, 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; itfaiye eri 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 04/09/2020 Cuma günü 
Belediyemiz www.celtikci.bel.tr internet adresinden ve Belediye İlan panosundan 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 - SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav Çeltikçi Belediyesi hizmet binasında şoför, memur ve itfaiye eri alımı için 

10/09/2020 tarihinde saat 09:30 dan itibaren yapılacaktır. İtfaiye eri için yapılacak uygulama 
sınavı 11/09/2020 tarihinde saat 09:30 dan itibaren yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı 
gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 
sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak 
kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaktır. 

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; 
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat  
konularını kapsar. 
Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç 

kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
İtfaiye eri 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 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar 
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen 
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı 
alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 
geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS 
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan 
edilir. 

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.  

İlan olunur. 5545/1-1 
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İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği ile 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 9 5 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, 
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Muhasebe, Sosyal Bilimler, 
Yerel Yönetimler önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. (En az A2 sınıfı 
ehliyete sahip olmak) 

Kadın/Erkek KPSSP93 75 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 5 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, 
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Muhasebe, Sosyal Bilimler, 
Yerel Yönetimler önlisans programlarının 
birinden mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 75 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 9 20 

Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, 
İşletme, İktisat, Ekonometri, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Psikoloji, 
Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları 
Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm Rehberliği, 
İlahiyat, İslami İlimler, Kamu Yönetimi, 
Turizm İşletmeciliği, Bilgi ve Belge Yönetimi, 
İş İdaresi, İşletme / İşletmecilik, İş sağlığı ve 
Güvenliği bölümlerinin birinden mezun 
olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 75 
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4 Memur GİH 9 5 

Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Genel İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 
İlahiyat, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme, 
İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler, 
Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler 
önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 75 

5 Memur GİH 9 1 
Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Hukuk 
Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 75 

6 Memur GİH 9 1 
Emlak ve Emlak Yönetimi, Harita, Harita ve 
Kadastro, Tapu ve Kadastro önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP93 75 

7 Memur GİH 9 4 

Fakültelerin, Ekonomi, İşletme, İktisat, 
Maliye, Bankacılık ve Finans, Ekonomi ve 
Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, 
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, 
Muhasebe ve Denetim bölümlerinin birinden 
mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 75 

8 Memur GİH 9 9 

Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, İktisat, 
Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm 
İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, 
Bankacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret, 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, 
Uluslararası Ticaret ve Finans, İnsan 
Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve 
İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Uluslararası 
Lojistik ve Taşımacılık, Bankacılık ve Finans, 
Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sigortacılık ve 
Risk Yönetimi, Turizm İşletmecilik, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın, Sosyoloji, 
Pazarlama, Gayrimenkul Geliştirme ve 
Yönetimi, Medya ve İletişim, Acil Yardım ve 
Afet Yönetimi, Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz 
Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, İslami 
İlimler, İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yerel 
Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, 
İstatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Bilgi 
Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak. 

Kadın/Erkek KPSSP3 75 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 
Belediyemize 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; 
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a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanunu’nun 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, 

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 kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna 

göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.) 
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR: 
a) İlan edilen unvanlar 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) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta 
Yönetmeliği’nin 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. 

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

e) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.fatih.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’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar 
çıktısı, 
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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 ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 31/08/2020 gününden 

04.09/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes 
Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir. 

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresine, 
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İSTANBUL 

adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır) 
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda 

belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini 
tamamlayacaklardır.  

e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular 
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.  

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

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

▪ Belediyemizce, 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 adayı; zabıta memuru 
kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır. 

▪ 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 
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 16/09/2020 tarihinden itibaren Belediyemizin 
www.fatih.bel.tr resmi internet sayfasından 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. 

▪ 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. 

▪ Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın 
ulaşmamasından Fatih Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.  

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Sözlü ve uygulamalı sınav; 
Zabıta Memuru alımı için 28.09.2020 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Fatih 

Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve 
uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. 
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Memur alımı için 01/10/2020 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Fatih Belediyesi 
Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi 
günlerde devam edilecektir. 

Sınav Konuları:  
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  
4) Mahalli idareler 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 ve uygulamalı bilgi 

ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde 
yapılır. 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Zabıta memuru sınavında değerlendirme; 
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 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 İnkılâp 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 
toplamada 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 www.fatih.bel.tr internet 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 edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde 
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. 

İlan olunur. 5543/1-1 
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İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

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

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti 
KPSS Puan 

Türü 

KPSS 
Taban 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 8 10 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi 
Lisans programlarının birinden 
mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 
En az 75 

puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, 
Fermantasyon, Fermantasyon 
Teknikerliği, Fermente Ürünler 
önlisans, programlarının birinden 
mezun olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 1 

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, 
Fermantasyon, Fermantasyon 
Teknikerliği, Fermente Ürünler 
önlisans, programlarının birinden 
mezun olmak, En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 2 

Harita, Harita Kadastro, Harita ve 
Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, 
Harita ve Kadastro önlisans 
programlarının, birinden mezun 
olmak, En az B sınıfı sürücü 
belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 4 

Herhangi bir önlisans programlarının 
birinden mezun olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 5 

Herhangi bir önlisans programlarının 
birinden mezun olmak, En az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

7 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 12 

Herhangi bir önlisans programlarının 
birinden mezun olmak, En az C sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

puan 

8 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 5 

Herhangi bir önlisans programlarının 
birinden mezun olmak, A sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 75 

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

başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 
1 - BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: 
İlan edilen boş zabıta memuru 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 itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu 

öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli 
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 

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

c. 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. 

d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve 

tablonun nitelik kısmında belirtilen A en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 
3 - BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: 
Başvuru sırasında; 
• Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

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

fotokopisi 
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• 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; 
• Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 20/08/2020’den 30/08/2020 Pazartesi günü saat 

17:30’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere 
Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne 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.uskudar.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. 

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 Üsküdar Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 
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6 - SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve 

uygulamalı sınav 14/09/2020 Pazartesi günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye 
Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL 
adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde 
bitirilemez ise ertesi gün 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 İdareler 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 
Belediyenin internet adresinde (www.uskudar.bel.tr) 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 (www.uskudar.bel.tr) 
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. 5529/1-1 
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Tekirdağ İli Çorlu Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

Çorlu 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 8-9 15 

Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve 
Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, 
İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve 
Yönetici Asistanlığı, Ulaştırma ve Trafik 
Hizmetleri, Gıda teknolojisi, Harita ve 
Kadastro, İnşaat teknolojisi, Yapı 
Denetimi Ön lisans programlarının 
birinden mezun olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP93 
En az 

65 puan 

3 Zabıta memuru GİH 7 10 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 
Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyoloji, 
Spor Yöneticiliği lisans programlarının 
birinden mezun olmak, en az B sınıfı 
sürücü belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın KPSSP3 

 
En az 

65 
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 nci 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.  



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 23 Temmuz 2020 – Sayı : 31194 

 

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 KPSSP3 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. 

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: 
Sınava girmek isteyen adaylar www.corlu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 

doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir. 
•Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının 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 
edilecektir.),  

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

•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 edilecektir.),  
•2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak) 
4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 
•24.08.2020 tarihinden 28.08.2020 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar (Başvurular mesai 

günlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında ) www.corlu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 
doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Hatip Mahallesi 
Ali Osman Çelebi Bulvarı No: 74 Çorlu/Tekirdağ adresindeki Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi 
ve Nikah Salonu hizmet binasına gelecek, burada görevlendirilen belediye personelince boy ve 
kilo ölçümü yapıldıktan sonra belgelerini teslim ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.  
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•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.corlu.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. 

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 Çorlu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 28.09.2020 - 

02.10.2020 tarihleri arasında Hatip Mahallesi Özbek Cad. No: 40 Çorlu/Tekirdağ adresinde ki 

Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumunda (Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet 

binasının arkası) yapılacaktır. Sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav 

aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.  

Personel alım işlerinin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan 

sınava katılmamaya yönelik hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı 

halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.  

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere 

iki bölüm halinde yapılacaktır. 
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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 belirlenir ve Belediyenin internet 

adresinde ilan edilir. 

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.corlu.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 (www.corlu.bel.tr) 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. 5546/1-1 
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Rize İli Derepazarı Belediye Başkanlığından: 

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI 

Derepazarı 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 kadrolara açıktan atama 

yoluyla memur alınacaktır. 

 

Kadro 

Unvanı 
Sınıfı 

Kadro 

Derecesi 
Adedi Niteliği Cinsiyeti 

KPSS 

Puan 

Türü 

KPSS 

Puanı 

Şehir 

Plancısı 
TH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Şehir ve Bölge 

Planlama bölümünden mezun 

olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

Belgesine sahip olmak 

Erkek /Kadın P3 60 

Mühendis TH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin İnşaat 

Mühendisliği bölümünden 

mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

Belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın P3 60 

Mimar TH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Mimarlık 

bölümünden mezun olmak 

En az B sınıfı sürücü 

Belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın P3 60 

Peyzaj 

Mimarı 
TH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 

Fakültelerin Peyzaj Mimarlığı 

bölümünden Mezun olmak. 

En az B sınıfı sürücü 

Belgesine sahip olmak 

Erkek/Kadın P3 60 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:  

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda 

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
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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.  

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 akıl hastalığı veya bedensel engeli 
bulunmamak.  

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (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 itibarı ile öğrenim şartını 

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP3) 
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen 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 Kurumumuza ait www.derepazari.bel.tr internet 

adresinden temin edilecektir.   
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının Aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek 

kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) 
b) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti veya E-devlet üzerinden 

alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce 
onaylanabilir.) 

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı 
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)  
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d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar 

çıktısı  

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,  

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel herhangi bir durumu olmadığına dair beyanı, 

g) 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)  

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.)  

i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe, 

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:  

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; 

a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 26.08.2020 tarihinden 

31.08.2020 tarihi saat 17.00’ye kadar (günlerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 

yapabileceklerdir.  

b) Başvurular, Elektronik ortamda Belediyemiz www.derepazari.bel.tr internet adresinde 

Derepazarı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Şahsen veya (Derepazarı Belediye 

Başkanlığı Yazı işleri Müdürlüğü Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 

Derepazarı/RİZE) İadeli Taahhütlü posta yolu yapılacak olup, harici başvurular geçersiz 

sayılacaktır. 

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.  

d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan veya belediyemize 

ulaşmayan başvurular dikkate 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.  

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 

zamanını 04.09.2020 Cuma günü Belediyemiz www.derepazari.bel.tr internet adresinde ve 

Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir. 

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 

tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgelerine” www.derepazari.bel.tr internet adresinden 

erişebileceklerdir,  

e) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır,  
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6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:  
a) Adaylar, Merkez Mahallesi Sadettin Kaynak Bulvarı No:39/2 Derepazarı/RİZE 

adresinde bulunan Belediye Binası, Belediye Meclis Salonunda sözlü sınava alınacaktır. Sınav 
yerinde bir değişiklik olması durumunda, sözlü sınav yeri ve sözlü sınav tarihi ve zamanı 
04.09.2020 Cuma günü Belediyemiz www.derepazari.bel.tr internet adresinde ve Belediyemiz 
ilan panosunda ilan edilecektir.  

b) Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
Sözlü Sınav Konuları:  
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  
3) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  
4) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları, 
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 70 olması şarttır.  

Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet 
adresinde www.derepazari.bel.tr 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 
Belediyemiz internet adresinden www.derepazari.bel.tr 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. 5544/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7250 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik

Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2777)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2778)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Paraguay Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2779)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2780)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Covid-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim

Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının
Ertelenmesine Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2781)

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esasların
Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2782)

–– Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet
Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esasların Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2783)

ATAMA KARARI
–– Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, Prof. Dr. Birol ÇETİN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/364)

YÖNETMELİKLER
–– Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Giresun Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar

Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.d)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2018/155, K: 2020/27 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı

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

Değerleri
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