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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kişilerin” ibaresi “işletme-
lerin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el
motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline
ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yüküm-
lülükleri ile toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları, ikinci el motorlu kara taşıtı tica-
retinde ödeme yöntemlerini ve Bakanlık, yetkili idare ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların
ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.”

“d) Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl
süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10/7/2018
tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hak-
kında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 446 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

T.C.
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a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Bilgi Sistemi: İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemini,

c) ESBİS: Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemini,

ç) İkinci el motorlu kara taşıtı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka-

nununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, oto-

büs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtları, 

d) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti: Doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle ger-

çekleştirilen ikinci el motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütününü,

e) İl müdürlüğü: Ticaret il müdürlüğünü,

f) Kanun: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu,

g) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,

ğ) Meslek odası: İlgili esnaf ve sanatkârlar odası ile ticaret ve sanayi odasını, ticaret ve

sanayi odalarının ayrı kurulduğu yerlerde ticaret odasını, 

h) Mesleki yeterlilik belgesi: Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin

bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4)

ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliklerine dayalı belgeyi,

ı) Motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle

iştigal eden işletmede iş sözleşmesi ile çalışan pazarlama ve satış personelini,

i) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle

iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerini, ticaret şirketleri ve diğer

tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise bu faaliyetleri yürüten yetkili temsilcileri,

j) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

k) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sa-

natkârları Konfederasyonunu,

l) Yetki belgesi: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari

işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belgeyi, 

m) Yetkili idare: İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili belediye veya il özel

idareleri ile diğer idareleri,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yetki belgesi

MADDE 5 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler

tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleş-

tirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci

el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.  

(2) Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulun-

duğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

(3) Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, MERSİS numarası

ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına

düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı,

soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilir.
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(4) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez.

(5) Bakanlık, yetki belgesinin içeriği ile yetki belgesinin düzenlenmesine ilişkin diğer

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

a) Meslek odasına kayıtlı olunması,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

c) İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, 

ç) Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konu-

ları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,

d) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının;

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas

Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

4) Konkordato talebinde bulunmamış olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış

veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet

sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi ka-

çakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçla-

rından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

e) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki ye-

terlilik belgesine sahip olması, 

gerekir.

(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime

ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakan-

lıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gös-

teren belgeler ile birlikte Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.”

“Yetki belgesi başvurusu reddedilen işletmelere bu durum gerekçesi ile birlikte Bilgi Sistemi

üzerinden bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yetki belgesi, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgilerden

herhangi birinde değişiklik olması durumunda yenilenir.

(2) Yenileme başvurusu; 

a) İşletmenin başka bir adrese nakledilmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsa-

tının yeniden düzenlendiği,
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b) Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nede-
niyle işletme adresinin değişmesi durumunda, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının güncellen-
diği,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 5 inci maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda değişikliğin ger-
çekleştiği, 

tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesinde 7 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında be-

lirtilen usul ve esaslar uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Yetki belgesi;
a) 6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun

gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
b)  6 ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça

tespit edilmesi halinde,
c) 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusunda bu-

lunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya
rağmen on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden
veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen;

1) Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde,
2) Aynı takvim yılı içinde aykırılığın tekrarlanması halinde,
iptal edilir.
(2) Yetki belgesi iptal edilen işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi

üzerinden bildirilir. 
(3) Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme

sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl sü-
reyle yetki belgesi verilmez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının Seviye 5, motorlu kara taşıtları
alım satım danışmanlarının ise Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. 

(2) Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının, yükseköğretim kurumlarının; mo-
torlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının ise ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının
motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışın-
daki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aran-
maz. Mesleki yeterlilik belgesi şartından muafiyet sağlayan motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili
alanlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Bilgi Sistemi ve ilan”
olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tara-
fından Bilgi Sistemi oluşturulur. 
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(2) Bakanlıkça gerekli görülen bilgi ve belgeler, Bakanlığın belirlediği süre içinde ilgili
kişi, kurum, kuruluş ve işletmelerce Bilgi Sistemine aktarılır.”

“(4) Bilgi Sistemi ilgili kurum ve kuruluşların erişimine açılır ve ihtiyaç duyulan diğer
bilgi sistemlerine entegre edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı “Faaliyetlere İlişkin İlke ve
Kurallar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ruhsat” ibaresi “tescil
belgesi” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Taşıt teslim belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtının adına tescilli olduğu kişi ile iş-
letme arasında birer nüshası taraflarda kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir ve işletme
tarafından en az beş yıl süreyle saklanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İkinci el motorlu kara taşıtının tanıtımı ve ilanı
MADDE 13 – (1) Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla

görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir ta-
nıtım kartı bulundurulur.

(2) Tanıtım kartında yetki belgesi numarasına ve ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin
aşağıdaki asgari bilgilere güncel olarak yer verilir:

a) Markası, cinsi, tipi ve model yılı.
b) Rakam veya harflerinin bir kısmı karartılmak suretiyle motor ve şasi numarası.
c) Plaka numarası.
ç) Yakıt türü.
d) Kilometresi.
e) Satış fiyatı.
f) Boyalı ve değişen parçaları.
g) Niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı.
ğ) Üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı.
(3) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmeler bu ilanlarda aşa-

ğıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile ikinci fıkrada

belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.
b) Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek. 
c) İkinci el motorlu kara taşıtının satılması veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona

ermesi halinde üç gün içinde ilan faaliyetine son vermek.
(4) İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine

aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:
a) İşletmelerin, üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen yükümlülüğü yerine getirebil-

meleri için imkân sağlamak.
b) İşletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerin-

den yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin
vermemek.
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c) Aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen

ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi ha-

linde yetkisiz verilen ilanları yayımdan derhal kaldırmak.

ç) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az

biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu

talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

d) İlan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Ba-

kanlığa iletmek.

e) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması ama-

cıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”   

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü

ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faa-

liyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan iş-

letme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınır. Ekspertiz

raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda

alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenir. 

(2) Ekspertiz raporu, ilgili standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan

ekspertiz işletmeleri tarafından düzenlenir. Üç nüsha düzenlenen raporun iki nüshası satıcı iş-

letmeye verilir. Rapor, satıcı işletme ile ekspertiz işletmesi tarafından en az beş yıl süre ile sak-

lanır. 

(3) Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar

için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. 

(4) Ekspertiz raporunda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Taşıtın markası, cinsi, tipi ve model yılı. 

b) Ekspertiz raporunu düzenleyen ticari işletmenin hizmet yeterlilik belgesi ve MERSİS

numaraları ile MERSİS’e kayıtlı ticaret unvanı ve işletme adı veya ekspertiz raporunu düzen-

leyen esnaf ve sanatkâr işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi numarası ve ESBİS’e kayıtlı işlet-

me adı ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası.

c) Ekspertiz raporunu alan ticari işletmenin yetki belgesi ve MERSİS numaraları ile

MERSİS’e kayıtlı ticaret unvanı ve işletme adı veya ekspertiz raporunu alan esnaf ve sanatkâr

işletmesinin yetki belgesi numarası ve ESBİS’e kayıtlı işletme adı ile işletme sahibinin adı,

soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası.

ç) Ekspertiz raporunu alan işletmenin yetki belgesinin bulunmaması durumunda, yetki

belgesinin bulunmadığı hususu.

d) TSE’nin ilgili standardı ile belirlenen diğer hususlar.

(5) Ekspertiz işletmesi, ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yan-

sıtmamasından sorumludur. Taşıtın gerçek durumuna aykırı ekspertiz raporu düzenleyen ve

Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen aynı takvim yılı içinde bu aykırılığı tekrarlayan ekspertiz

işletmesinin hizmet yeterlilik belgesi Bakanlıkça yapılan bildirim tarihinden itibaren on gün

içinde TSE tarafından iptal edilir. Hizmet yeterlilik belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme
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sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl sü-

reyle aynı konuda hizmet yeterlilik belgesi verilemez. Aldatıcı ve yanıltıcı ekspertiz raporları

ile ilgili olarak tüketicilerin 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanunun ayıplı hizmete ilişkin hakları saklıdır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci, üçüncü, altıncı ve sekizinci

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkrada sayılan parçalarda garanti süresi veya kilometresi içinde meydana

gelen arızalar azami kırk beş iş günü içinde giderilir. Arızanın giderilmesine ilişkin masraflar

işletmeye aittir. Bu sürelerin tespitinde taşıt sahibinin işletmeye yazılı başvuru tarihi veya ilgili

il müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine il müdürlüğünce işletmeye yapılan bildirim tarihi dik-

kate alınır. İl müdürlüğüne yapılan başvuruya satış sözleşmesinin bir örneği eklenir.

(3) Garanti süresi veya kilometresi içinde arızalanan ikinci el otomobil ve arazi taşıtının

işletmeye veya işletmenin belirleyeceği onarım noktasına teslim edilmesi halinde işletme veya

onarım noktası tarafından, arızalı taşıtın teslim alındığına dair belge iki nüsha düzenlenerek

bir nüshası taşıt sahibine teslim edilir. Bu belgede asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir: 

a) İkinci el otomobil ve arazi taşıtını teslim edenin adı, soyadı ve imzası.

b) İkinci el otomobil ve arazi taşıtını teslim alanın adı, soyadı ve imzası.

c) İkinci el otomobil ve arazi taşıtına ilişkin şikâyet ve talepler.

ç) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının markası, cinsi, tipi ve model yılı.

d) Arızanın on iş günü içinde giderilememesi halinde, tamirde geçen on iş gününü takip

eden üç gün içinde, teslim edilen ikinci el otomobil ve arazi taşıtına benzer özelliklere sahip

ücretsiz ikame taşıt tahsis edileceğine dair taahhüt.

e) İkinci el otomobil ve arazi taşıtının arıza bildirim ve işletmeye teslim tarihi.”

“(6) 6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi de-

vam eden ikinci el otomobil ve arazi taşıtları hakkında bu madde uygulanmaz.”

“(8) İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında tüketicilerin 6502 sayılı Kanunun ayıplı

mal ve hizmetlere ilişkin hakları saklıdır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (l) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Model yılına göre sekiz yaşın veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar.”

“l) Tescil belgesinde “Trafikten çekilerek tescil kaydı kapatılmıştır.” şerhi bulunan ta-

şıtlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ortam” ibaresi “sistem”

olarak değiştirilmiştir.  

“(1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın

satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş

anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenir.

(2) Elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış be-

delinden mahsup edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı “İşletmelerin Yükümlülük-

leri ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yapılan Yerler” olarak değiştirilmiştir.
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MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İşletmelerin yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler aşağı-

daki hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik

numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgilerini, bu kişilerin işe başladığı; işi bı-

rakma bilgisini ise bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üze-

rinden il müdürlüğüne bildirmek.

b) Mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller hariç olmak üzere, mesleki yeter-

lilik belgesine sahip olmayan kişileri motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı

olarak istihdam etmemek.

c) Yetki belgesi numarasını ekspertiz raporunun düzenlenmesi sırasında ekspertiz iş-

letmesine ve satış sırasında noterliğe beyan etmek. 

ç) Ekspertiz raporunun bir nüshasını satış sırasında noterliğe ibraz etmek.

d) Ticari faaliyetleri sırasında ahlaka uygun, adil ve dürüst davranmak, haksız ve hukuka

aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunmamak, hizmet verdiği kişilerin alım satım ter-

cihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizlememek ve bu kişileri yasa dışı veya etik olmayan

uygulamalara teşvik etmemek.

e) Satışına yetkili olmadığı ikinci el motorlu kara taşıtına ilişkin tanıtım ve ilan faali-

yetinde bulunmamak.

f) Yol ve kaldırım gibi kamunun ortak kullanımına ayrılmış alanları taşıt teşhir alanı

olarak kullanmamak.  

g) Bu Yönetmelikte yer alan ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden iş-

letmeye ait olan diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

ğ) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin korunması ama-

cıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Toplu iş yeri 

MADDE 19 – (1) Bir yapı veya alan bütünlüğünde; nüfusu yüz elli binden az olan yer-

leşim yerlerinde en az on beş, nüfusu yüz elli bin ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde ise en

az otuz işletmenin faaliyet göstereceği toplu iş yerleri oluşturulabilir. Toplu iş yerleri oluşturu-

lurken, bu iş yerlerinin çevreye ve trafiğe getireceği yükler ile ikamet amacıyla kullanılan yer-

lere uzaklığı ve ulaşım imkânları dikkate alınır. 

(2) Toplu iş yerleri aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdır:

a) Yönetim odası, kadın ve erkekler için ayrı ayrı ibadet yeri, çalışanlar ve ziyaretçiler

için beslenme ve dinlenme alanı ile yeterli sayıda tuvalet bulunması.

b) Ortak kullanım alanlarının engelliler de dikkate alınarak tasarlanmış olması.

c) En az yüz işletmenin bulunduğu toplu iş yerlerinde sağlık odası ve en az bir sağlık

personeli bulunması. 

ç) Brüt inşaat alanının en az dörtte biri oranında otoparka sahip olması. 
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(3) Toplu iş yerlerinde, taşıt alım ve satımı ile devir işlemlerinin hızlı ve etkin şekilde
yapılabilmesi amacıyla noterlik ve banka gibi birimlere yer verilebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığı “Taşıt pazarı” olarak de-
ğiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İkinci el motorlu kara taşıtı pazarları yetkili idare veya bu faaliyet konusunda iş
yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler tarafından kurulur ve işletilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Türkiye Noterler Birliğinin ve noterlerin yükümlülükleri 
MADDE 21 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında noterler;
a) Yetki belgesi numarasının beyan edilmesi halinde, işletmenin yetki belgesi bilgilerini

Bakanlığın,
b) Ekspertiz raporu ibraz edilmesi halinde, ekspertiz işletmesinin hizmet yeterlilik bel-

gesi bilgilerini TSE’nin,
elektronik sistemlerinden kontrol eder.
(2) İkinci el motorlu kara taşıtı satış sözleşmesinde asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer

verilir ve bu bilgiler Bakanlığın taleplerine uygun olarak Türkiye Noterler Birliği tarafından
Bilgi Sistemine aktarılır:

a) Taşıtın markası, cinsi, tipi ve model yılı.
b) Alıcı ve satıcının adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası

veya ticaret unvanı ve vergi numarası ile iletişim bilgileri.
c) İşletmenin yetki belgesi numarası veya yetki belgesi numarasının beyan edilmediği

ya da yetki belgesinin bulunmadığı hususu.
ç) Ekspertiz raporunun düzenlendiği tarihte hizmet yeterlilik belgesinin geçerli olup

olmadığı hususu.
d) Ekspertiz raporunun tarih ve sayısı ile ekspertiz raporunda yer alan TSE hizmet ye-

terlilik belgesi numarası ve kilometre bilgisi. 
e) Ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda, bu belgenin ibraz edilmediği hususu

ile satış anında taşıtın kilometresine ilişkin alıcı ve satıcı taraf beyanı.
f) Vekâleten yapılan alım satımlarda, noterlikte alım satım işlemini gerçekleştiren kişi-

lerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası ile iletişim bilgileri.
g) Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Yetkili idarenin yükümlülükleri
MADDE 22 – (1) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma

ruhsatı verilen, güncellenen veya iptal edilen işletmeye ait aşağıdaki bilgi ve belgeler, işlemin
yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde yetkili idare tarafından işletmenin bulunduğu yerdeki
il müdürlüğüne gönderilir veya Bilgi Sistemine aktarılır:

a) Verilen, güncellenen veya iptal edilen ruhsatın bir nüshası.
b) Ruhsatın verildiği, güncellendiği veya iptal edildiği tarih.
c) İşletme sahibinin gerçek kişi olması durumunda T.C. kimlik numarası veya yabancı

kimlik numarası, tüzel kişi olması durumunda ise vergi numarası.
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(2) Toplu iş yeri projelerinin 19 uncu maddede belirtilen fiziksel şartları haiz olup ol-

madığı yapı ruhsatı verilmeden önce yetkili idarece kontrol edilir ve bu şartları taşımayan iş

yerlerine ruhsat verilmez.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci, ikinci, beşinci ve altıncı

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakanlık, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin geliştirilmesi ve tüketicinin ko-

runması amacıyla her türlü tedbiri almaya ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik denetim

yapmaya yetkilidir. Bakanlık denetim yetkisini il müdürlükleri aracılığıyla da kullanabilir. 

(2) Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine, bu Yönetmelik kapsamında ön inceleme

mahiyetinde denetim yapmakla görevlidir.”

“(5) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında Kanunun 18 inci maddesinde ön-

görülen idari para cezaları Bakanlıkça uygulanır.  

(6) Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini il müdürlüklerine devredebilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “işyerleri” ibaresi “toplu iş yerleri” olarak değiş-

tirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “otuz işletme veya en az elli çalışanı bulunan işyerleri”

ibaresi “yüz işletme bulunan toplu iş yerleri” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle

iştigal eden işletmelerin, 31/8/2020 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun

hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir.”

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine

ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan; 

a) Gerçek kişi işletmeleri adına o tarihteki işletme sahibi, 

b) Tüzel kişi işletmeleri ve şubeler adına o tarihte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti

faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerden biri,

tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d)

bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen lise mezunu olma şartı aranmaz.

(6) 9/6/2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma

ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmelerin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Ku-

rulu kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki

ilgili iş yeri şartlarını haiz olup olmadığı, ilgili işletmenin talebi üzerine on gün içinde yetkili

idarece yerinde kontrol edilir. İş yeri şartlarını haiz olduğu tespit edilen işletmelere, tespit ta-

rihinde bu durumu gösteren belge verilir. 

(7) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yetki belgesi verilen işletmelerin;

a) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını,

b) 9/6/2020 tarihinden sonra ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma

ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler hariç olmak üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat-

larına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi,

30/6/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmamaları veya il müdürlüğüne teslim et-

memeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir.
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(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesi sına-

vına giren veya bu belgeyi alan motorlu kara taşıtları alım satım danışmanlarının belgeleri ilgili

mevzuatı kapsamında iptal edilmediği sürece bu kişilerde Seviye 4 mesleki yeterlilik belgesi

şartı aranmaz. 

(9) 1/1/2021 tarihi itibarıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işlet-

meler, motorlu kara taşıtı alım satım sorumluları ile danışmanlarının adı, soyadı, T.C. kimlik

numarası veya yabancı kimlik numarası ve iletişim bilgilerini 31/1/2021 tarihine kadar Bilgi

Sistemi üzerinden il müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 26 – Bu Yönetmeliğin;

a) 13 üncü maddesiyle değiştirilen 13 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (ç)

bentleri ile 19 uncu maddesiyle değiştirilen 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi

1/1/2021 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2020 tarihli ve 31097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin

6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “hukuki danışmanlık” ibaresi “insan

hakları alanında bilimsel danışmanlık” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

13/2/2018 30331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 8/9/2018 30529

2- 10/8/2019 30858

3- 27/12/2019 30991

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/4/2020 31097
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İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/10/2018 tarihli ve 30574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Kimlik kartını, kırık, fotoğraf güncelleme vb. sebeplerle yenilemek isteyen öğren-
ciye Rektörlük tarafından belirlenen ücret dekontu ile birlikte fakülteye başvurulması halinde
yeni kimlik kartı çıkartılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere
öğrencinin toplamda” ibaresi “en az bir yarıyıl en fazla” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin talepleri üzerine kayıtları dondurulabilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Öğrenci kendi isteğiyle kaydını sildirebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ma-

teryal” ibaresinden sonra gelmek üzere “/öğrenim” ibaresi ile aşağıdaki dördüncü ve beşinci
fıkralar eklenmiştir.

“(4) Öğrenciler alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri
tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan
AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır. Alttan alınan dersler ile beraber
alınan toplam kredi miktarı bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi mik-
tarından fazla olamaz.

(5) Öğrenciler aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde üst yarıyıldan ders alabilir.
a) Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm ders-

lerinden başarılı olanlardan AGNO’su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın ders-
lerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

b) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyı-
lında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

c) Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarı-
yıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders
alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

ç) Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı bu maddenin üçüncü
fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/10/2018 30574
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Sakarya Üniversitesinden:
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Mer-

kezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Sakarya 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) Bağımlılığı önleme, tedavi ve rehabilitasyon konusunda araştırma planlamak, kurum

ve kuruluşlarla çalışma ve işbirliği yapmak.
b) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik ve tıp eğitimi esna-

sında öğrencilere bağımlılık araştırma ve uygulamalarını tanıtmak. 
c) Bağımlılık için risk oluşturan ergenler ile çalışan profesyonellere eğitim vermek.
ç) Bağımlılık alanındaki projelerde görev alabilecek gönüllüler ve destek grupları oluş-

turmak.
d) Bağımlılık araştırma ve uygulama alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
e) Bağımlılığın toplumda gelişimini önlemek için projeler yürütmek.
f) Bağımlılığın neden olduğu sağlık sorunları konusunda toplumu aydınlatmak, bilimsel

nitelikteki bilgileri kamuoyuna ulaştırarak farkındalık yaratmak.
g) Bağımlılığı olan bireylere ve ailelerine destek olmak.
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ğ) Bağımlılık alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi ülkemize kazan-
dırmak.

h) Bağımlılık araştırma ve uygulamalarını değerlendirmek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Lisans öğrencilerine bağımlılık ve Merkezin faaliyetleri konusunda farkındalık he-

defleyen eğitimler düzenlemek. 
b) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet, hemşirelik ve tıp fakültesi öğ-

rencilerine uygulama alanı sağlamak ve bu öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak. 
c) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası dü-

zeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma
grupları oluşturmak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalara ka-
tılmak, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri
bilimsel etkinlikler düzenlemek.

d) Bağımlılığı olan bireyler ve onların ailelerine destek olmak için eğitim ve danışman-
lık faaliyetleri düzenlemek.

e) Bağımlılıktan korunma ve bağımlılığın tedavisine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri
düzenlemek. 

f) Bağımlılık alanında çalışan akademisyenler ile Merkeze başvuran bireylerin koordi-
nasyonunu sağlayarak bireylerin tedaviye yönelik yararlanımlarını, araştırmacıların da akade-
mik gelişimlerini desteklemek.

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 ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından

üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
müdür yardımcılarından birine, müdür yardımcılarının bulunmaması durumunda ise Yönetim
Kurulu üyelerinden uygun gördüğü birine vekâlet bırakır. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Mü-
dürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları ara-
sından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulunca kurulmasına karar verilen çalışma gruplarını yürütmek, yönlen-
dirmek ve denetlemek.

f) Çalışma gruplarının faaliyetleri, planları, programları ve projeleriyle ilgili olarak Yö-
netim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üni-

versitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl sü-
reyle görevlendirilen üç üye olmak üzere en fazla toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi dolan
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi
tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
ayda en az bir kez salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 

ç) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluştur-
mak.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alan-

larında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite
öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve uluslararası düzeyde faa-
liyet gösteren kişi ve kuruluş (kamu ve özel sektör) temsilcileri arasından Rektör tarafından
görevlendirilen en fazla yirmi üyeden oluşur. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni bir üye görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Alınan kararlar yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/9/2019 tarihli ve 30890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-
netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu, işletmeyi idare etmek üzere yürütme
kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredebilir. Yü-
rütme kurulu, yükseköğretim kurumu yönetim kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı,
üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye işletme mü-
dürü olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/9/2019 30890
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARDA UYGULANACAK DÂHİLİ 
ACİL DURUM PLANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2019 tarihli ve 30702 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hak-
kında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13 üncü
maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin

Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlara
uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerine da-

yanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Acil durum: Kuruluşta meydana gelebilecek bir veya birden fazla tehlikeli maddenin

dâhil olduğu yangın, patlama ve yayılım gibi acil müdahale gerektirecek olayları ve bu olayların
oluşturduğu kriz halini,

b) Acil durum organizasyonu: Kuruluşta ortaya çıkan acil duruma ilişkin müdahaleyi
yapan, koruyucu ve önleyici tedbirleri alan organizasyonu, 

c) Acil durum yöneticisi: Kuruluşta; acil duruma zamanında, hızlı ve etkili olarak mü-
dahale etmek ve kendi sorumluluk alanı içinde gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapmak,
yaptırmak, imkân ve kaynakları geliştirmek ve acil durum organizasyonunun sorumlusu olarak
müdahale faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmekle görevli kişiyi,

ç) Acil hizmet birimleri: Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında zararın
en aza indirilmesi amacıyla görev yapan kolluk güçleri, itfaiye, il sağlık müdürlüğü, il afet ve
acil durum müdürlüğü, 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü, sahil güvenlik ile arama-kurtarma
hizmetleri dâhil sağlık ve güvenlik hizmetlerini gerçekleştiren birimleri,

d) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
e) Dâhili acil durum planı: Büyük endüstriyel kaza öncesi, kaza sırası ve sonrasını kap-

sayacak şekilde, uygun dış kaynaklar da dâhil olmak üzere kuruluşun kendi imkânları ile ger-
çekleştirilen, tüm acil müdahale düzenlemelerini içeren (ihtiyaç duyulacak acil gereksinimler,
kısa ve uzun vadeli iyileştirmeler) ve Yönetmeliğin Ek-4’ünde belirtilen asgari bilgileri kap-
sayacak şekilde ve bu Tebliğin ekleri dikkate alınarak üst seviyeli kuruluş tarafından hazırlanan
veya hazırlatılan planı,
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f) Gizli bilgi: Bu Tebliğde gizli olduğu belirtilen ve açıklanması yasaklanan bölüm veya
bilgileri,

g) Hizmet grubu: Kuruluş içi acil durumlara müdahalede rol alacak personelin yer aldığı
grupları,

ğ) Kilit paydaş: Kuruluşta çalışanlar, komşu kuruluşlar, yakın çevrede yaşayanlar, ilgili
kamu kuruluşları ve yerel teşkilatları ile kuruluşun yeri ve özelliklerine göre dâhili acil durum
planının hazırlanması ve etkin uygulanmasına katkı sağlayabileceği değerlendirilen diğer kişi
ve kuruluşları, 

h) Kritik olay: Büyük endüstriyel kazaya sebebiyet verme potansiyeli olan bütünlük
kaybını,

ı) Kuruluş içi acil durum yönetim merkezi: Acil müdahale faaliyetlerinin yönetildiği
ve koordine edildiği yeri,

i) Olay yeri koordinatörü: Acil durum yöneticisi tarafından olay yerindeki müdahale
ekiplerini koordine etmek ve yönetmek üzere görevlendirilen kişiyi,

j) Prosedür: Bir faaliyette uyulması veya takip edilmesi gereken süreç veya yöntemin
ve uygulamaya yönelik yetki, görev ve sorumlulukların belirtildiği uygulama talimatı veya do-
kümanı,

k) Ramak kala olay: Büyük kazaya sebep olma potansiyeli olduğu halde zarar vermeyen
olayı,

l) Toplanma noktası: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeye-
ceği mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

m) Yönetmelik: 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
(2) Yönetmelikteki tanımlar bu Tebliğ için de geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

İşletmecinin dâhili acil durum planı ile ilgili yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşletmeci; kuruluşunda meydana gelmesi muhtemel kazaların çevreye

olan etkilerini önlemek ve azaltmak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Yönet-
melikte, bu Tebliğde ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasları dikkate alarak bir dâhili
acil durum planı hazırlar veya hazırlatır, nihai planı bir ay içinde Bakanlığın bildirim sistemine
yükler ve kuruluşta bulundurur.

(2) Yeni açılacak kuruluşlar, faaliyete geçmeden önce dâhili acil durum planını hazırlar
veya hazırlatır, nihai planı Bakanlığın bildirim sistemine yükler ve kuruluşta bulundurur.

(3) Dâhili acil durum planı, büyük kaza senaryo dokümanında belirtilen her bir kaza
türünü (yangın, patlama, toksik yayılım) içerecek şekilde tüm büyük kaza senaryolarına uygu-
lanabilecek nitelikte ve endüstriyel kazayı tetikleyebilecek deprem, sel, taşkın gibi doğal afetler
de dikkate alınarak hazırlanır.

(4) İşletmeci bu Tebliğde belirtilen tüm prosedürleri hazırlar ve uygular. Prosedürlerle
belirlenen hususlar dâhili acil durum planının ilgili başlığı altında özetlenir ve bu başlık altında
prosedüre ve ilgili bölüme atıf yapılır. 

(5) İşletmeci dâhili acil durum planını, acil durumlarda gecikmeye mahal vermeden
derhal uygular.
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(6) İşletmeci, kuruluşta çalışan personel sayısını dikkate alarak, dâhili acil durum pla-
nında yer alan her bir acil müdahale senaryosu için Ek-1’de belirtilen hizmet gruplarından ge-
rekli olanları kurar ve hizmet gruplarına bu Tebliğin 15 inci maddesi kapsamında belirlediği
eğitimlerin verilmesini sağlar.

(7) İşletmeci, acil durum müdahalelerinde kullanılacak kaynakların ve diğer ekipman-
ların bakımı, muayenesi, incelenmesi ve test edilmesi için uygun düzenlemelerin yapılmış ol-
duğunu göstermekle yükümlüdür. Yangınla mücadele ekipmanları gibi doğrudan hafifletme
işlevine sahip ekipmanlar, personelin kazadan haberdar edilmesinde kullanılan alarmlar gibi
anahtar işlevlere sahip diğer ekipmanlar bu düzenlemeler kapsamında ele alınır.

(8) İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama” başlıklı beşinci
unsuru başta olmak üzere, diğer unsurların ilgili kısımları kapsamında kuruluşunda dâhili acil
durum planı ile ilgili olarak Yönetmelikte ve bu Tebliğde belirtilen esas ve usullere göre aşa-
ğıdaki yükümlülükleri yerine getirir:

a) Dâhili acil durum planının hazırlanmasında, güvenlik raporu ve büyük kaza senaryo
dokümanını dikkate alarak Ek-2’deki formata ve içeriğine uyar. 

b) Dâhili acil durum planının hazırlanması sürecinde kilit paydaşlarla gerekli istişareyi
yapar. 

c) Kuruluşun faaliyet ve özelliklerine ilişkin bu Tebliğ ve eklerinde belirtilmeyen ilave
bir açıklama gerekmesi halinde dâhili acil durum planına gerekli ilavelerin yapılması işletme-
cinin sorumluluğundadır. 

ç) Büyük kaza senaryo dokümanında öngörülen senaryolar dâhilinde her türlü acil du-
rumu karşılayacak kuruluş içi acil durumlar, yangınla mücadele ve yangından korunma için
yeterli sayıda, uygun kaynak ve ekipmanı planlar, sağlar veya bu ihtiyacı karşılayacak şekilde
hizmet alır veya işbirliği yapar.

(9) İşletmeci; acil durumun sona erdiği ilan edilir edilmez ve kuruluş güvenli hale ge-
tirilir getirilmez ilgili tüm verilerin toplanmasının ardından, acil durum ya da ramak kala olay-
larından etkilenen alanın temizlenmesini sağlar. 

(10) İşletmeci, büyük bir kaza meydana geldiği takdirde, Yönetmeliğin 17 nci maddesi
gereği ilgili kurumları bu kazadan derhâl haberdar eder ve kaza ile ilgili bilgi sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dâhili Acil Durum Planının Amacı ve Hedefi

Dâhili acil durum planının amacı
MADDE 6 – (1) Dâhili acil durum planı, olası kazaların etkilerini en aza indirmek ve

insan, çevre ve mala gelebilecek zararları sınırlamak için gerekli tedbirleri alarak acil durumları
organize etmeyi amaçlar.

Dâhili acil durum planının hedefi
MADDE 7 – (1) Dâhili acil durum planının ana hedefleri:
a) İnsan, çevre ve mala verilecek zararın önlenmesi ve önlenemediği durumda zararın

en aza indirgenmesi,
b) Kazadan etkilenmesi muhtemel insanların, kaza sırasında yapılması gereken doğru

eylemler ve alınması gereken güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirilmesi,
c) Acil durum esnasında personelin iş yerinden güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye

edilmesinin ve kazadan etkilenen kişilere ilk yardım yapılmasının sağlanması,
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ç) Acil durum müdahalesinde yer alan kurumlar ile iş birliğinin sağlanması,
d) Gerekirse harici kurumların (itfaiye, diğer makamlar ve/veya bölgenin güvenliği ile

ilgili şirketler) desteğini beklerken tehlikeli durumlarla baş etmek için personelin koordinas-
yonu, tesis ve kaynakların kullanımı için kriterleri tanımlayarak acil durumların kontrol altına
alınması,

e) Büyük bir kazanın ardından çevrenin ve kuruluşun temizlenmesi ve iyileştirilmesinin
sağlanması,

şeklindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dâhili Acil Durum Planı Hazırlığı

Dâhili acil durum planı kapsamı
MADDE 8 – (1) Dâhili acil durum planı hazırlanırken;
a) Kuruluşun kapasitesi, karmaşıklığı ve büyüklüğü, işletimdeki proseslerin doğası ve

kullanılan maddeler ile ekipmanlar, işletmede çalışan personel sayısı, kaynakların uygunluğu,
acil durum müdahale kaynaklarının yeterliliği ve kuruluşun yeri dikkate alınır.

b) Dâhili acil durum planında yer alan her bir müdahale senaryosu için Ek-1’de belir-
tilen asgari eğitimlerle birlikte eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenecek eğitimlerin verildiği
hizmet grupları oluşturulur. 

c) Ek-2’de yer alan formattaki başlıklar doldurulur.
ç) Acil durumlara müdahale aşamasında görev alacak hizmet gruplarında görevli per-

sonele ait iletişim bilgileri Ek-3’te verilen tablo esas alınarak doldurulur.
d) Ek-4’te verilen form, büyük kaza senaryo dokümanında yer alan tüm kaza senaryo-

larının her biri için ayrı ayrı doldurulur.
(2) Acil durumlara yönelik düzenlemeler günün 24 saatini kapsar. Düzenlemelerde tatil,

hastalık, vardiya değişikliği, bakım, tesisin devre dışı bırakılması ve devreye alınması gibi
olaylar ve OHAL, sıkıyönetim, salgın vb. gibi sokağa çıkma yasağı olan mücbir durumlar da
dikkate alınır.

(3) Yaşanan bir kaza sonrasında gerekli hallerde basına ve kamuya verilecek demeçlerin
kim tarafından yapılacağı planda belirtilir.

Dâhili acil durum planının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
MADDE 9 – (1) Dâhili acil durum planı aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde

gözden geçirilir, mümkün olan en kısa sürede plan güncellenir ve güncellenmiş nihai plan bir
ay içerisinde Bakanlığın bildirim sistemine yüklenir:

a) Kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan dâhili acil durum planını etkileyecek tüm
değişiklikler,

b) Planın icrası ile ilgili olarak acil hizmet birimlerindeki veya hizmet gruplarındaki
herhangi bir değişiklik,

c) Yeni ve daha etkin etki azaltıcı yöntemler gibi gelişmeler,
ç) Çalışanlar ve alt işveren çalışanları ile ilgili planı etkileyebilecek önemli değişiklikler,
d) Kuruluş içerisinde veya başka bir kuruluşta meydana gelmiş büyük endüstriyel ka-

zalar ve/veya ramak kala olaylardan çıkarılan derslerin gerektirdiği değişiklikler,
e) Tatbikatlardan çıkarılan dersler,
f) Güvenlik yönetim sistemindeki değişiklik veya gelişmelerden doğan gereklilikler,
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g) İç tetkik sonuçları,
ğ) Büyük endüstriyel kaza senaryolarında ilave veya değişiklik yaratacak şekilde büyük

kaza senaryo dokümanının güncellenmesi, 
h) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen gözden geçirme ve güncelleme gerek-

lilikleri.
(2) Dâhili acil durum planı güvenlik yönetim sisteminin “değişimin yönetimi” başlıklı

dördüncü unsuru kapsamında aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde gözden geçirilir:
a) Organizasyon ve personel değişiklikleri, 
b) Proses değişiklikleri, 
c) Tehlikeli madde depolama kapasitesinde ve şekillerinde yapılacak değişiklikler,
ç) Ekipman değişiklikleri, 
d) Güvenlik bilgi formları, ekipmanların güvenlikle ilgili sertifikasyonları gibi güvenlik

ile ilgili belgelerdeki değişiklikler,
e) Çevresel koşullara bağlı değişiklikler.
(3) Gözden geçirme ve güncellemenin etkin olarak gerçekleşmesi için işletmeci kilit

paydaşlarla planı istişare eder.
(4) İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama” başlıklı beşinci

unsuru kapsamında dâhili acil durum planının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili
prosedürleri belirler ve uygular. 

Büyük endüstriyel kazaya müdahale senaryoları
MADDE 10 – (1) İşletmeci, büyük endüstriyel kazaya müdahale senaryolarının tanım-

lanması amacıyla güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama” başlıklı beşinci
unsuru kapsamında acil durum müdahale senaryolarının belirlenmesi ile ilgili prosedürü ha-
zırlar ve uygular. 

(2) İşletmeci, büyük kaza senaryo dokümanında belirtilen her bir büyük kaza senaryo-
sunu karşılayacak şekilde Ek-2’nin B Bölümünde yer alan  “acil durum yönetim sistemi” baş-
lıklı 5 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak büyük endüstriyel kazaya müdahale
senaryosu tanımlar ve Ek-4’te yer alan format dâhilinde özet haline getirir.

Büyük endüstriyel kazaya müdahale için kaynaklar ve organizasyon
MADDE 11 – (1) İşletmeci, büyük endüstriyel kazaya müdahale için hazırlıklı olmak

amacıyla güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama” başlıklı beşinci unsuru
kapsamında hazırlanan acil durum organizasyonu ve kaynak tahsisi ile ilgili prosedürde aşağı-
daki hususları tanımlar ve uygular:

a) Büyük endüstriyel kazaya müdahale senaryolarını uygulamak üzere acil müdahale
sistemi, acil müdahale organizasyonu ve organizasyon şeması,

b) Büyük endüstriyel kazaya müdahale edecek hizmet gruplarının ve personelinin gö-
revleri,

c) Büyük endüstriyel kazaya müdahale faaliyetlerinde kullanılacak iç kaynakların lis-
telenmesi,

ç) Büyük endüstriyel kazaya müdahale faaliyetlerinde kullanılacak kamuya ait dış kay-
nakların listelenmesi,

d) Karşılıklı yardım anlaşmaları yapılan komşu kuruluşlarda bulunan kaynaklar ve iş-
letmeci tarafından herhangi bir yerden getirilebilen kaynakların listelenmesi,
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e) Büyük endüstriyel kazaya müdahale organizasyonunda aşağıdaki birim ve personel-
den oluşan komuta zincirinin oluşturulması ve komuta zincirinde görev alacak personelin gö-
revleri,

1) Kuruluş içi acil durum yönetim merkezi ve yedeği, 
2) Acil durum yöneticisi,
3) Olay yeri koordinatörü,
f) Müdahale organizasyonunun mesai saatleri dışında da etkin müdahale edebilmesi

için ilave tedbirler,
g) Dış kaynaklı acil hizmet birimlerinin müdahale faaliyetlerine katılımları durumunda

uygulanacak koordinasyon tedbirleri,
ğ) Alt işveren çalışanları da dâhil kuruluşta bulunan tüm çalışanlar için, acil durum or-

ganizasyonu ve görevler konularında farkındalık yaratmak amacıyla görsel ve işitsel duyuru
tedbirleri,

h) İç ve dış kaynaklarla iletişim usulleri,
ı) Acil müdahale amacıyla kullanılacak malzeme ve ekipmanın belirlenmesi, kullanıma

hazır halde bulundurulması, bakımı, denetimi, kontrolü ve test edilmesi için usul ve esaslar,
i) Acil durumlara müdahale için icra edilmesi gereken faaliyetler ve uygulamaları,
j) Acil müdahale organizasyonunun acil durumlarda işleyişi ile müdahale ekipleri ve

diğer kaynakların görev ve sorumlulukları,
k) Kuruluş dışı kaynakların kuruluş içi müdahaleye katılımı usul ve esasları.
(2) İşletmeci, bölgesindeki acil hizmet birimleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ile

kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumunda bu bölge
yönetimleri ile işbirliği ve gerekli bilgi alışverişinin sağlanabilmesi için uygun bir sistem
kurar.

Alarm ve ikaz sistem ve kanalları
MADDE 12 – (1) İşletmeci; büyük endüstriyel kaza veya doğası nedeniyle büyük bir

kazaya yol açması beklenen kontrol dışı olayların erken algılanması ve ilgili personelin ikaz
edilmesi için gerekli sistemleri kurar ve işletilmesini sağlar. Ayrıca; bu tür acil durumların ku-
ruluş personeline anons ve diğer yöntemlerle en hızlı şekilde duyurulması için aşağıdaki ted-
birleri alır:

a) Alarm ve ikaz sistemleri tanımlanması ve kurulması,
b) Komşu kuruluşa alarm ve ikazların iletilmesine yönelik ilave tedbirlerin belirlenmesi,
c) Kuruluş dışına yapılacak ikazlar ve sosyal medyanın kullanılması.
Tehlikeli maddeye müdahale kartı ve itfaiye raporu 
MADDE 13 – (1) İşletmeci, Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereği hazırlanan tehlikeli

maddeye müdahale kartını kazalara müdahale amacıyla kullanılmak üzere hazırlar ve nihai ha-
lini kuruluşta bulundurur.

(2) İşletmeci bu kartı nihai hale getirmeden önce aşağıdaki kuruluşlarla görüş alışveri-
şinde bulunur:

a) İl afet ve acil durum müdürlüğü, 
b) İl sağlık müdürlüğü, 
c) Bağlı bulunduğu belediye ve/veya büyükşehir itfaiye teşkilatı,
ç) Kuruluşun organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi içinde yer alması durumun-

da bağlı bulunduğu bölge yönetimleri itfaiye teşkilatı.
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(3) İşletmeci, tehlikeli maddeye müdahale kartı ile ilgili uygun görüş aldıktan sonra
kartın nihai halini ikinci fıkrada belirtilen kurumlara 5 gün içinde gönderir ve nihai dâhili acil
durum planı ile eş zamanlı bildirim sistemine yükler. İşletmeci, kuruluştaki tehlikeli maddelerde
değişiklik olduğu takdirde, tehlikeli maddeye müdahale kartındaki gerekli değişikliği yapmak,
uygun görüş alarak nihai halini ikinci fıkrada belirtilen kurumlara 5 gün içinde göndermek ve
bildirim sistemine yüklemekle mükelleftir.

(4) İşletmeci, büyük endüstriyel kazalara etkin müdahale amacıyla ikinci fıkranın (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen kurumlardan mevcut durumu yansıtan, güncel itfaiye raporunu dâ-
hili acil durum planı nihai hale gelmeden önce alır ve kuruluşunda muhafaza eder. 

Tahliye yolları ve toplanma noktaları
MADDE 14 – (1) İşletmeci, büyük endüstriyel kazaların meydana gelmesi durumunda

hızlı ve etkin tahliyenin sağlanması ve can kurtarma için aşağıdaki tedbirleri alır:
a) Tahliye yollarının belirlenmesi, bunların gece aydınlatılmasının sağlanması ve vazi-

yet planına işlenmesi,
b) Toplanma noktalarının belirlenmesi, bunların gece aydınlatılmasının sağlanması ve

vaziyet planına işlenmesi,
c) Sığınakların veya korunaklı alanların belirlenmesi ve vaziyet planına işlenmesi,
ç) Acil kaçış yollarının, varsa yangın pompa ve jeneratörlerin yerlerinin, çevre hidrant-

larının, yangın dolaplarının, su deposunun yerinin, itfaiye su alma ve verme ağızlarının vaziyet
planına işlenmesi,

d) Tahliye edilemeyen kişilerin kurtarılması için arama ve kurtarma ekibi oluşturulması,
e) Yukarıdaki tedbirlerin etkin uygulanması için prosedürler ile görev ve sorumluluk-

ların belirlenmesi.
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen vaziyet planları ziyaretçiler

ve alt işveren çalışanları da dâhil tüm çalışanların görebileceği panolara asılır. 
Eğitimler
MADDE 15 – (1) İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin “organizasyon ve personel”

başlıklı birinci unsuru kapsamında hazırlanan eğitim ile ilgili prosedürlerde, dâhili acil durum
planının uygulanması, hazırlıklı olma ve büyük endüstriyel kazaya müdahaleye yönelik olarak
çalışanların alması gereken eğitimler için eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve program-
lama usul ve esasları ile eğitimlerin icrası ve ölçme değerlendirmeye yönelik usul ve esasları
belirler.

(2) İşletmeci, Ek-1’de belirtilen asgari eğitimlere ilave olarak güvenlik yönetim siste-
minin “organizasyon ve personel” başlıklı birinci unsuru kapsamında yapacağı eğitim ihtiyaç
analizine göre belirlediği eğitimlerin ilgili personele verilmesini sağlar. Eğitimler, ihtiyaç ana-
lizinde elde edilecek sonuçlara ve gelişmelere göre periyodik olarak tekrarlanır.

(3) Kuruluş personelinin yanı sıra büyük endüstriyel kaza durumunda görev alacak alt
işveren çalışanları ile karşılıklı yardım anlaşması kapsamındaki komşu kuruluş personeli ve
ziyaretçiler, eğitimlerin kapsamına alınır. 

Dâhili acil durum planının tatbikatı
MADDE 16 – (1) İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama”

başlıklı beşinci unsuru kapsamında dâhili acil durum planının doğruluğu, yeterliliği ve uygu-
lanabilirliğinin tespit edilmesi amacıyla; yılda en az bir canlı tatbikat olmak üzere acil müdahale
senaryolarını 3 yılı aşmayan aralıklarla tatbik eder. Canlı tatbik edilmeyen müdahale senaryo-
larının tatbikatı masa başında gözden geçirme yöntemiyle gerçekleştirilebilir.    
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(2) Tatbikatlar dâhili acil durum planında belirtilen müdahale senaryolarına dayandırılır.
Müdahale senaryolarının benzer olanları değerlendirilerek birleştirilmiş tatbikat senaryosu oluş-
turulup tatbik edilebilir.  

(3) Tatbikatlarda, müdahale faaliyetlerinin senaryo edilen büyük endüstriyel kazanın
etkilerini azaltması durumu denenir ve izlenir. 

(4) Tatbikatlarda asgari aşağıdaki uygulama ve faaliyetler denenir:
a) Acil durum planının uygulanmaya başlatılması, acil durumlarda takip edilmesi ge-

reken süreçlerle ilgili prosedürlerin uygulanması,
b) Alarm ve ikaz sistemleri veya diğer iletişim sistemleri ile büyük endüstriyel kazanın

çalışanlara ve komşu kuruluşlara duyurulması,
c) Acil hizmet birimlerinin ve hizmet gruplarının müdahale faaliyetlerini icra etmeleri,
ç) Kuruluş içi acil durum yönetim merkezinin aktif hale getirilmesi, acil durum yönetim

sistemi ile ilgili prosedürlerin uygulanması,
d) Müdahale ekipman ve yöntemlerinin büyük endüstriyel kazanın etkilerini azaltma-

daki etkinliğinin belirlenmesi,
e) Kuruluş içi acil durum yönetim merkezi üzerinden taraflara bilgi akışının ve sürekli

iletişimin sağlanması, iletişim sistemi ile ilgili prosedürün uygulanması,
f) İl afet ve acil durum müdürlüğüne dâhili acil durum planının yetersiz kaldığı bilgi-

sinin verilmesi ve il afet müdahale planının uygulanması kapsamında koordinasyon ve iletişim
usul ve esaslarının denenmesi.

(5) Tatbikattan en az 15 gün öncesinde, işletmeci tarafından aşağıda belirtilen kurumlar
bilgilendirilerek tatbikata davet edilir. Kurumlar katılıma gerek görmesi durumunda bunu iş-
letmeciye bildirir:

a) İtfaiye teşkilatı,
b) İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı,
c) 112 acil çağrı merkezi müdürlüğü,
ç) İl sağlık müdürlüğü,
d) Sahil güvenlik birimleri (eğer gerekli ise),
e) Çevre ve şehircilik il müdürlükleri,
f) İl afet ve acil durum müdürlükleri.
(6) İşletmeci tarafından, yapılan her tatbikat sonucunda iyileştirilmesi gereken hususları

da içeren tatbikat raporu oluşturulur. 
(7) Dâhili acil durum planı uygulanması ile ilgili faaliyetler sonucunda aksayan durum-

lar tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun tekrarını önlemek için çalışmalar yapılır, kayıtlar
alınır, gerekli faaliyetler icra edilir ve planda değişiklik gerekirse plan güncellenir. 

(8) Dâhili acil durum planı ile ilgili gerçekleştirilecek tatbikatlar hakkında kuruluş çev-
resinde bulunan komşu kuruluş ve halk önceden haberdar edilerek yersiz endişe oluşması en-
gellenir.

Performansın izlenmesi
MADDE 17 – (1) İşletmeci; güvenlik yönetim sisteminin “performansın izlenmesi”

başlıklı altıncı unsuru kapsamında çalışanların; Yönetmelik, bu Tebliğ ve dâhili acil durum
planındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirme performansı ile ilgili izleme prosedürlerini
asgari aşağıdaki hususlar çerçevesinde belirler ve uygular:
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a) Acil durum planında belirtilen iç kaynakların her zaman müdahaleye veya kullanıma
hazır olması,

b) Dış kaynakların müdahale operasyonları için kuruluş içi erişiminin sağlanması,
c) Kullanım süreleri dolmuş kaynakların yenilenmesi ve tüketilen kaynakların tamam-

lanması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Müdahale

Büyük endüstriyel kazaya müdahale
MADDE 18 – (1) İşletmeci; kuruluşta büyük bir kaza veya niteliği itibari ile büyük bir

kazaya yol açması beklenebilecek kontrolsüz bir olay meydana geldiği zaman, bu planı gecik-
meksizin uygular.    

(2) Acil müdahale imkân ve kabiliyetlerinin yetersiz kaldığı veya kalacağı değerlendi-
rilip il afet müdahale planı uygulanıncaya kadar dâhili acil durum planı uygulanmaya devam
edilir. İl afet müdahale planı kapsamında bir müdahale organizasyonuna geçildiğinde, dahili
acil durum planı müdahale organizasyonu birimleri, il afet müdahale planı organizasyonuna
göre faaliyetlerine devam eder.

Deniz kirliliğine müdahale
MADDE 19 – (1) Kuruluşta kıyı ve/veya deniz kirliliği meydana gelmesi veya olası-

lığının öngörülmesi durumunda, sadece kıyı ve/veya deniz kirliliği olaylarına müdahale faali-
yetleri Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen  3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çev-
resinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Za-
rarların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında hazırlanan Kıyı Tesisi Risk Değerlendir-
mesi ve Acil Müdahale Planına göre icra edilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Büyük Endüstriyel Kaza Öncesi ve Sonrası Faaliyetler

Tedbir, izleme ve örnekleme
MADDE 20 – (1) İşletmeci;
a) Kuruluşunda meydana gelmesi muhtemel kazaların çevreye olan etkilerini önlemek

ve azaltmak için gerekli her türlü tedbiri alır.
b) Kaza sonuçları ve çevreye olabilecek etkilerinin izlenmesi için tehlikeli maddenin

türü, miktarı, yayılması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak ölçme, izleme ve örnekleme
faaliyetlerinin icrasına yönelik usul ve esasları güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için
planlama” başlıklı beşinci unsuru kapsamında belirler ve uygular.

c) Dâhili acil durum planında; kaza sonuçları ve çevreye olabilecek etkilerin izlenmesi
amacıyla yapılan ölçüm, izleme ve/veya örnekleme için kaynak ve tedbirlerin sağlandığını gös-
terir. 

Büyük endüstriyel kaza sonrası inceleme
MADDE 21 – (1) Acil durumun sona ermesinin ilan edilmesinden sonra; olay yeri ko-

ordinatörü ve kuruluş içi acil durum yönetim merkezi iş birliği halinde büyük endüstriyel ka-
zaya ilişkin tüm verileri toplar, değerlendirir, rapor hazırlar ve kayıt altında tutar.

(2) Bu raporda yapılan inceleme sonucunda müdahale faaliyetlerindeki eksiklikler be-
lirtilir.
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Büyük endüstriyel kaza sonrası iyileştirme ve temizleme

MADDE 22 – (1) Dâhili acil durum planında, büyük endüstriyel kaza sonrası çevrenin

ve kuruluşun temizlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili hususlara yer verilir.

(2) İyileştirme çalışmaları, büyük endüstriyel kazadan kaynaklanan zararın miktarı ile

insanlara veya çevreye olan kalıcı zararın seviyesi ile orantılı olarak yapılır.

(3) İşletmeci; acil durumun sona erdiğinin ilan edilmesini müteakip kuruluşun güvenliği

sağlandığında, ilgili tüm verilerin toplanmasının ardından, büyük endüstriyel kaza sonrası et-

kilenen alanın temizlenmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dokümantasyon ve kayıtlar

MADDE 23 – (1) İşletmeci, güvenlik yönetim sisteminin “acil durumlar için planlama”

başlıklı beşinci unsuru kapsamında hazırlanan prosedürlerle ilgili dokümantasyon gereklilik-

lerini belirler, yerine getirir ve hazırlanan tüm dokümanlar kuruluşta muhafaza edilir.  Dokü-

mantasyon gereklilikleri asgari aşağıdaki konuları içerir:

a) Acil durum eğitim kayıtları,

b) Kaza, olay, ramak kala olay kayıtları,

c) Tatbikat raporları, 

ç) Kilit paydaşlarla istişare kayıtları,

d) Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen denetim ve iç denetim sonuçları,

e) Performansın izlenmesine yönelik kontrol sonuçları. 

Diğer kaynaklardan bilgi ve belge kullanımı

MADDE 24 – (1) İşletmeci, ihtiyaç duyulması halinde Yönetmelik ve ilgili diğer teb-

liğler kapsamında hazırlanan veya hazırlatılan dokümanlarda yer alan bilgi ve belgeleri, kaynak

dokümanına atıf yapmaksızın sadece bu bilgi ve belgelerin yer aldığı dokümana atıf yaparak

dâhili acil durum planında kullanır. 

Gizli bilgiler

MADDE 25 – (1) Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince ilgili diğer tebliğlerde belir-

tilen gizli bölümler bu Tebliğde de gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere

açıklanmaz.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 26 – (1) 31/3/2016 tarihli ve 29670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük

Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dâhili Acil Durum Planı Tebliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Faaliyet halindeki kuruluş için dâhili acil durum planını hazırlama süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dâhili acil durum planı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte

faaliyet halinde bulunan kuruluşun işletmecisi tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girmesini mü-

teakiben bir yıl içerisinde hazırlanır veya hazırlatılır. 

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 6352 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 6353 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 6354 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun İli Canik Belediye Başkanlığından: 
1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 

03/04/2020 Tarih ve 24/1 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 
sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendine dayanılarak, aşağıda imar durumu ve 
niteliği belirtilen taşınmaz satışa sunulmuştur. 

 
Dosya 

No 
Ada/Parsel Alanı (m²) 

Hisse 

Durumu 
İmar Durumu 

1. 11044 / 4 5.502,56 Tam 

Samsun, Canik, Merkez Teknepınar Mahallesi 

11044 ada 4 Nolu Parsel; İmar planında 

Konut+Ticaret Alanı E=2.50 ve Hmax: 36.50 

katlı yere isabet etmektedir. 

 
Yukarıda belirtilen arsa niteliğindeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü satışa sunulmuştur. 
2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale 

Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi 
Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi 
İlkbahar Sokak No: 1   55080 Canik/SAMSUN 26/08/2020 Çarşamba günü saat: 10.30’da 
yapılacaktır. 

4 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Taşınmazın tespit edilen muhammen 
bedeli ve geçici teminatı çizelgede gösterilmiştir. ( KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre 
KDV’ den istisnadır.) 

 
Dosya 

No 
Ada/Parsel Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) 

1. 11044 / 4 5.502,56 

13.756.400,00 TL 

(Onüçmilyonyediyüzelli 

altıbindörtyüz 

TürkLirası ) 

412.692,00TL 

(Dörtyüzonikibin 

altıyüzdoksaniki 

TürkLirası) 
 
En geç 26/08/2020 Çarşamba günü saat: 10.30’ a kadar, ada ve parsel no belirtilerek 

geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir. 
5 - İSTENEN BELGELER:  
a) Nüfus cüzdanı sureti  
b) İkametgah Belgesi  



15 Ağustos 2020 – Sayı : 31214 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge  
ç) Geçici teminat makbuzu veya mektubu  
d) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi  
e) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği 

olmadığına dair belge  
f) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.  
g) Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlardan alınmış ve halihazırda 

faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.  
ğ) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin 

ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)  
h) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. 

(İhalenin yapıldığı yıla ait.) 
ı) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili 

olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin 
yapıldığı yıla ait.)  

i) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese 
yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.  

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 
tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.(Ancak ortak 
girişim olması halinde her bir ortak istekli tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)  

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan 
veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat 
kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir. 

6 - TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: 
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No: 1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim 
edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi 
komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul 
edilir. 

Kamuoyuna duyurulur. 6358/1-1 

—— • —— 
48 FO-H ADSS FİBER OPTİK KABLO SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No  : 2020/414296 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD  Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000     0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgesatinalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 75.000 Metre 48 FO-H ADSS Fiber Optik Kablo 

alımı 
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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4- Tekliflerin TCDD  Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  İhale Bürosu’na  (3. Kat 325 nolu oda) 
08/09/2020 günü saat  14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen 
yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 113 nolu oda)  

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli 
Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale bürosundan temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 6228/1-1 

—— • —— 
AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğünden:  

Akaryakıt (Motorin) Alımı Açık İhale Usulü İle Alınacaktır. 
İhale Kayıt No : 2020/412819 
1- İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü /Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : (232) 463 16 00 /  82003 - 82388 Faks:  (232 ) 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2- İhale Konusu İşin  
    Adı ve Miktarı : Akaryakıt (Motorin) Alımı 1.750.000 Litre 
3- İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale Tarihi : 07.09.2020 
b) İhale Saati : 14:00 
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5- Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Başkanlığına 07.09.2020 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma 
Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) 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. 6236/1-1 
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VERİ MERKEZİ VE BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

ihtiyacı, Veri Merkezi ve Bileşenleri teknik şartnamesine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, kapalı teklif usulü ile iç piyasadan satın 
alınacaktır. 

Bu nedenle, işbu ihale isteklilerin tekliflerini yazılı ve nihai tek teklif olarak bildirmeleri 
şeklinde olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. Ancak en uygun teklifi veren firma ile 
başka bir firmanın tekliflerinin eşit çıkması durumunda Komisyonca bilahare bildirilecek bir 
tarihte firmalar açık eksiltmeye davet edilecektir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 
aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 
belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/08/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine 
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler komisyonca 
belirlenecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 
edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 6248/1-1 
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60 ADET REAL TİME PCR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı "60 adet Real Time PCR 

Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve 

teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz IV No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

belgesiyle sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan 

edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (140-TL) 

Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik şartname belgesi ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen 

kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.08.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarında belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

7 - İhale yeterlilik kriteri taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin 

değerlendirilmesinde yerli ürün teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı 

uygulanacaktır.  6303/1-1 
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI,  BAKIM-ONARIM  
VE REVİZYONU HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması,  Bakım 

Onarım ve Revizyonu Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt no 
1- İdarenin 

:  2020/414538 

a) Adresi : Kastamonu – Taşköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 
b) Telefon ve faks numarası :  TEL: 0 366 242 73 11   FAKS: 0 366 242 73 33 
2- İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

Bölgesi Kantarı Makine Tipi 
Pancar 

Mik. (Ton) 
(± %20) 

Merkez Merkez 
Seyyar 

(Elektrikli) 

450.000 

Merkez Merkez 
Seyyar 

(Elektrikli) 

Merkez Merkez 
Seyyar 

(Elektrikli) 

Merkez Merkez 
Sabit 

(Elektrikli) 
 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
3- İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 26.08.2020  günü saat 14:00 
4- İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

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- 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 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

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

 6235/1-1 
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İŞ MAKİNASI LASTİĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 6244/1-1 
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LİEBHERR İŞ MAKİNALARINA AİT 
YEDEK PARÇA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
 6246/1-1 
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AKÜLÜ OCAK LOKOMOTİFİ YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı : Akülü ocak lokomotifi yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

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

İhale kayıt numarası  : 2020 / 411646 
Dosya no  : 2021081 
1- İDARENİN :  
a) Adres              : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak 
  Sokak No:2  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel     : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat) 
  Faks  : 0.372  251 19 00 
c) Elektronik posta adresi     :  
2- İHALE KONUSU MALIN :  
a) Niteliği, türü ve miktarı   : Akülü ocak lokomotifi yedekleri temini (7 kalem) 
b) Teslim yeri        : TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve 
  Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı/ 
  ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi   : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 
3- İHALENİN   
a) Yapılacağı yer      : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel  Müdürlüğü  
  Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu  
  Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK   
b) Tarihi ve saati           : 01.09.2020 Salı günü saat : 15:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

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

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

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

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

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

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

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

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

ayrı  verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2…………………………………………………………………………………………. 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan malzemeler için toplamda en düşük, 

diğer malzemelerde en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 3. , 4. ve 5. kalem malzemeler 
birbirleri ile eş çalışmaktadır. 

6-  İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

8- Teklifler en geç 01.09.2020 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.       

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

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

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

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

maddeler uygulanır; 
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

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

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

İlan olunur. 6225/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden: 
5 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı; 1- Eşikaltı (Subtreshold) Lazer Cihazı 1 Adet, 2- 

Floresein Anjiyografili Fundus Kamera 1 Adet, 3- Swept Source Optik Koherens Tomografi 
Cihazı (SS-OCT) 1 Adet, 4- BET Cihazı 1 Adet, 5-Ameliyathane Mikroskobu 1 Adet, 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine 
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19. maddesi 
uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi 
sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2020/411326 
1 - İdarenin 
a) Adresi : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 
15. km. 44280 Kampus-MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 341 12 36 - 0 422 377 32 83 
  Faks: 0 422 341 12 37 
c) Elektronik posta adresi : - 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının  
    görülebileceği internet adresi (varsa) : - 
2 - Ön yeterlik konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı;  
  1- Eşikaltı (Subtreshold) Lazer Cihazı 1 Adet,  
  2- Floresein Anjiyografili Fundus Kamera 1 Adet,  
  3- Swept Source Optik Koherens Tomografi 

Cihazı (SS-OCT) 1 Adet,  
  4- BET Cihazı 1 Adet,  
  5- Ameliyathane Mikroskobu 1 Adet, 
b) Teslim [yeri/yerleri] : İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya 

Proje Yürütücülerinin belirleyeceği yerlere 
montaj edilerek çalışır vaziyette gerekli 
kontrolleri yapılarak teslim edilecektir. 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren 
  * Eşikaltı (Subtreshold) Lazer Cihazı için; 30 

Takvim günü,  
  * Floresein Anjiyografili Fundus Kamera için; 

30 Takvim günü, 30 Takvim günü, 
  * Swept Source Optik Koherens Tomografi 

Cihazı (SS-OCT) için; 30 Takvim günü, 
  * BET Cihazı için; 60 Takvim günü, 
  * Ameliyathane Mikroskobu için; 45 Takvim 

günü, 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat: 6 

Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 02.09.2020 Çarşamba günü saat: 10.00 
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4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.a) 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 son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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, 

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama 

Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere 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 veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir 
ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 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 sahip ortağına ait 
olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler. 
c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
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4.3.2. Eşikaltı (Subtreshold) Lazer Cihazı için; Sistem tıbbi ve teknik olarak uluslararası 
standartlara ve onaylara sahip olmalıdır.*Cihazın lazer kalitesi 5 yıl boyunca üretici firma 
garantisi altında olmalıdır. Bu durum üretici firmadan alınan apostilli bir garanti belgesiyle 
belgelenmelidir. *Teklif veren firmalar ürün katalogları ve teknik şartnameye cevap yazılarını 
teklif dosyalarında sunmalıdır. 

Floresein Anjiyografili Fundus Kamera için; Sistem tıbbi ve teknik olarak uluslararası 
standartlara ve onaylara sahip olmalıdır. *Teklif veren firmalar ürün katalogları ve teknik 
şartnameye cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır. 

- Swept Source Optik Koherens Tomografi Cihazı (SS-OCT) için; Sistem tıbbi ve teknik 
olarak uluslararası standartlara ve onaylara sahip olmalıdır. *Teklif veren firmalar ürün 
katalogları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır. 

BET Cihazı için; Üretici firma ISO 9001 belgesine ve ürün CE sertifikasına sahip 
olmalıdır. 

* Önerilen cihazın teknik şartnameyi karşıladığını yazılı beyan etmelidir ve şartnameyi 
karşılayan katalog verilmelidir. 

- Ameliyathane Mikroskobu için; teklif verecek firmalar; 
* Cihaz uluslararası CE belgesine sahip olmalıdır. 
* Teklif veren firmalar ürün katalogları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif 

dosyalarında sunmalıdır. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde 

gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya 
da sistemi oluşturan cihazlar ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler. 

5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı 

aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi 
kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo 
yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına 
ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla 
bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın 
alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese 
gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma 
tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik 
olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile 
gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez. 
9 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname 
Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6274/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Türk Standardları Enstitüsünden: 
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 6234/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları, Üretim San. 

ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ATL/K/F20-c2,c3,c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatının 
süresinin 18.10.2020 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin 
altıncı fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için 07.08.2020 tarihli dilekçesiyle müracaat 
ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 
gereğince ilan olunur. 6238/1-1 

—— • —— 
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan 

Üniversitemiz Edremit Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik 
Programına alınacak Öğretim Görevlisi açıklaması aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 
 

BİRİMİ 
BÖLÜM/ 

ANABİLİM DALI 
UNVAN ADET 

KAD. 
DER. 

ALES 
PUAN 
TÜRÜ 

AÇIKLAMALAR 

EDREMİT 
MYO 

Elektronik ve 
Otomasyon 

Bölümü Mekatronik 
Pr. 

Öğr. Gör. 
(Ders 

Verecek) 
1 4 SAY 

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, 
Biyomühendislik ve Malzeme 
Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans 
yapmış olmak. 

 6343/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Zeynep Hatun Camii Külliyesi İlim İrfan Vakfı 

VAKFEDENLER: İrfan Tavukçuoğlu, İrfan Tekneci, Veli Kurtkan, Rahim Zengin, Kamil 

Bilgin, Müslüm Erdal, Seyfettin Topçuoğlu, Aziz Ayan, Erdem Ergin Tavukçuoğlu, Sabri Esen, 

Hacıali Aktaş, Latif Gök  

VAKFIN İKAMETGAHI:  İstanbul 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.01.2020 tarihinde kesinleşen, 

29.11.2019 tarihli ve E:2019/439, K:2019/809 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: İslamı; Kuran ve Sünnet ışığında doğru anlamak için gerekli her türlü 

faaliyette bulunmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmektir.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, Armuttarla 

Mevkii, 602 Ada, 8 Parselde bulunan 2, 3, 4, 5, 6 nolu bağımsız bölümler. 

YÖNETİM KURULU: İrfan Tavukçuoğlu, Rahim Zengin, Kamil Bilgin, Seyfettin 

Topçuoğlu, Aziz Ayan 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:    

Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Diyanet Vakfına devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 

 6239/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin 12/08/2020 tarih ve 31211 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak 

yayımlanan sözleşmeli personel ilanı VETERİNER HEKİM unvanında aşağıdaki şekilde 

düzeltme yapılmıştır. 

Nitelik 

Kodu 
Unvanı 

KPSS 

Puan Türü 

Kadro 

Sayısı 
Aranılan Nitelikler 

VTR01 
VETERİNER 

HEKİM 
KPSS (P3) 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak. 

 6313/1-1 

—— • —— 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

12/08/2020 tarihli ve 31211 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi alımı ilanında yer alan bölüm 

adı sehven Mimarlık yazılmış olup Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı olarak düzeltilmiştir. 

 6357/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/5/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/6/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6355/7/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6356/1-1 
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6314/1-1 
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

14 Temmuz 2020 tarihli ve 31185 sayılı resmi gazetede aslına uygun olarak yayımlanan 
ilan metnimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

 
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacağı ilan edilmiştir. 
Ancak Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 7 maddesine 
12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı 
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. 
maddesiyle maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; Üniversitelerin perfüzyon teknikerliği 
bölümünden mezun olanların (öğrenim görmekte olanlar mezun olduklarında), usul ve esasları 
Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılacak sınavlarda başarılı olmaları hâlinde, 
perfüzyonist yetkisiyle çalışabilecekleri hükmü eklendiğinden düzeltme ilanı yayımlanmasına 
karar verilmiştir. Bu nedenle düzeltme ilanının Resmi Gazetede yayımlanması öncesinde Diğer 
Sağlık Personeli (Perfüzyon Teknikeri) pozisyonu için başvuran adayların başvuruları iptal 
edilmiş olup, adayların gerekli şartları taşıması halinde düzeltme ilanının Resmi Gazetede 
yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz 
https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yenilemeleri ve usul ve 
esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılan sınavlarda başarılı olduklarını 
gösterir belgeyi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının personelbasvuru@beun.edu.tr e-
posta adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 
İptal Edilen İlan 

Unvanı Adet 
Nitelik 
Kodu 

Aranan Nitelikler 
Gider 

Bütçesi 
Sınav Şartı 

Diğer Sağlık 
Personeli 

(Perfüzyon 
Teknikeri) 

1 3027 
Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 
programından mezun olmak. 

Özel 
Bütçe 

Ek Madde 2/b 
(KPSS) 

 

Düzeltme İlanı 

 

Unvanı Adet 
Nitelik 

Kodu 
Aranan Nitelikler 

Gider 

Bütçesi 
Sınav Şartı 

Diğer Sağlık 

Personeli 

(Perfüzyon 

Teknikeri) 

1 3027 

Perfüzyon veya Perfüzyon Teknikleri önlisans 

programından mezun olmak. 

Adayların Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı 

İcrasına Dair Kanunun geçici 7 maddesi gereğince 

12/07/2012 tarihi itibariyle mezun durumda veya 

öğrenim görmekte olmaları ve usul ve esasları Sağlık 

Bakanlığınca belirlenen eğitimleri alarak açılan 

sınavlarda başarılı olduklarını belgelendirmeleri 

gerekmektedir. 

Özel 

Bütçe 

Ek Madde 2/b 

(KPSS) 

 6335/1-1 
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Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından: 

Pursaklar Belediye Encümeninin 05.12.2019 tarih ve 336 sayılı kararı ve 19.03.2020 tarih 

ve 167 sayılı ek kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 

23.07.2020 tarih ve 1133 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

Revizyonu kapsamında kalan, İlçemiz; Altındağ/ Karaköy Mahallesi 67 ve 137 nolu kadastro 

parsellerini, Altınova 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 104/3, 

105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 106/1, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 108/1, 108/2, 

108/3, 108/4, 109/1, 109/2, 109/3, 110/1, 110/2, 111/1, 111/2, 111/3, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 

114/1, 114/2, 114/3, 115/1, 115/10, 115/11, 115/12, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 

115/8, 115/9, 116/1, 117/1, 117/4, 117/5, 118/1, 118/2, 118/3, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 

120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/7, 120/8, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 

122/5, 122/6, 122/9, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 124/1, 124/2, 124/3, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 

126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 128/5, 128/6, 

128/7, 128/8, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 132/1, 132/10, 

132/11, 132/12, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 133/1, 133/2, 133/3, 

133/4, 134/1, 136/1, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 139/1, 139/10, 139/11, 139/2, 139/3, 139/4, 

139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 139/9, 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 141/1, 141/2, 141/3, 

141/4, 141/5, 141/6, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 144/1, 

144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 144/7, 144/8, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 

145/8, 146/1, 146/10, 146/11, 146/12, 146/2, 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 146/8, 146/9, 

147/1, 147/10, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 

148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 150/1, 150/2, 150/3, 

150/4, 150/5, 150/6, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 151/6, 151/7, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 

152/5, 152/6, 153/1, 153/2, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 153/7, 153/8, 154/1, 154/10, 154/2, 154/3, 

154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/8, 154/9, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 156/1, 156/2, 

156/3, 156/4, 156/5, 156/6, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4, 159/1, 159/2, 

159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 161/1, 161/2, 161/3, 

161/4, 161/5, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 163/1, 163/10, 163/11, 

163/2, 163/3, 163/4, 163/5, 163/6, 163/7, 163/8, 163/9, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 

166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168/1, 168/2, 168/3, 

168/4, 168/5, 168/6, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 169/6, 170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 

170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 172/1, 172/10, 

172/11, 172/12, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 173/1, 173/2, 173/3, 

173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 

175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 

177/6, 177/7, 178/1, 178/2, 178/3, 178/4, 178/5, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 180/1, 180/2, 
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180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 181/8, 182/1, 182/2, 

182/3, 182/4, 182/5, 183/1, 183/2, 183/3, 184/1, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 185/1, 185/2, 

185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, 186/8, 187/1, 187/2, 

187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 188/5, 188/6, 188/7, 189/1, 189/2, 

189/3, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 191/3, 191/4, 191/5, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 

192/5, 192/6, 193/1, 193/10, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 194/1, 194/2, 

194/3, 194/4, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 

197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199/1, 199/2, 

199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 200/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 

202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 203/1, 203/2, 203/3, 203/4, 203/5, 203/6, 203/7, 203/8, 203/9, 204/1, 

204/2, 204/3, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 208/1, 208/2, 

208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 208/7, 208/8, 209/1, 209/10, 209/11, 209/12, 209/2, 209/3, 209/4, 

209/5, 209/6, 209/7, 209/8, 209/9, 210/1, 210/10, 210/11, 210/12, 210/13, 210/2, 210/3, 210/4, 

210/5, 210/6, 210/7, 210/8, 210/9, 211/1, 211/11, 211/12, 211/13, 211/14, 211/2, 211/3, 212/1, 

212/10, 212/11, 212/12, 212/13, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, 212/9, 213/1, 

213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/6, 214/7, 

214/8, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6, 215/7, 216/1, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 

217/6, 217/7, 218/1, 218/10, 218/2, 218/3, 218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 219/1, 

219/10, 219/11, 219/12, 219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 220/1, 220/10, 

220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/9, 221/1, 221/10, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 

221/6, 221/7, 221/8, 221/9, 222/1, 222/10, 222/2, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/7, 222/8, 222/9, 

223/1, 223/2, 223/3, 223/4, 223/5, 223/6, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 225/1, 225/2, 

225/3, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 226/5, 226/6, 226/7, 226/8, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 227/5, 

227/6, 227/7, 227/8, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6, 228/7, 229/1, 229/10, 229/11, 

229/12, 229/2, 229/3, 29/4, 229/5, 229/6, 229/7, 229/8, 229/9, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 

230/6, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 231/6, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 232/7, 

233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 234/3, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 235/7, 

236/1, 236/2, 236/3, 236/4, 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 238/1, 238/2, 

238/3, 238/4, 238/5, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 

241/5, 241/6, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 243/3, 243/4, 243/5, 243/6, 243/7, 244/1, 244/2, 

244/3, 244/4, 244/5, 244/6, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 246/1, 246/2, 246/3, 246/4, 246/5, 246/6, 

246/7, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 248/1, 248/10, 248/11, 248/2, 

248/3, 248/4, 248/5, 248/6, 248/7, 248/8, 248/9, 249/1, 249/10, 249/2, 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 

249/7, 249/8, 249/9, 250/1, 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 250/8, 251/1, 251/2, 251/3, 

251/4, 251/5, 251/6, 251/7, 252/1, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 254/3, 254/4, 

254/5, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4, 256/1, 256/2, 256/3, 256/4, 256/5, 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 

257/5, 257/6, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 258/8, 258/9, 259/1, 259/2, 259/3, 
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259/4, 259/5, 259/6, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4, 260/5, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 

261/7, 261/8, 262/1, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 264/1, 264/2, 264/3, 264/4, 

264/5, 264/6, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 267/1, 267/2, 

267/3, 267/4, 267/5, 267/6, 267/7, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 268/5, 268/6, 268/7, 269/1, 269/2, 

269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7, 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 270/8, 270/9, 

271/1, 271/2, 271/3, 271/4, 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 273/1, 273/2, 273/3, 

273/4, 273/5, 274/1, 274/10, 274/11, 274/12, 274/2, 274/3, 274/4, 274/7, 274/8, 274/9, 275/1, 

275/10, 275/11, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 276/1, 276/2, 277/1, 

277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 278/1, 278/2, 278/3, 278/4, 278/5, 278/6, 278/7, 

278/8, 279/1, 279/2, 279/3, 279/4, 279/5, 279/6, 279/7, 280/1, 280/2, 280/3, 280/4, 280/5, 281/1, 

281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 281/7, 281/8, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 

283/1, 283/2, 283/3, 284/1, 284/2, 284/3, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 286/5, 286/6, 287/1, 287/2, 

287/3, 287/4, 287/5, 287/6, 287/7, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 289/5, 290/1, 290/2, 

290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 291/1, 291/2, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 292/1, 292/2, 

292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 292/7, 292/8, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 294/1, 294/2, 294/3, 

295/1, 296/1, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 298/1, 298/2, 298/3, 299/1, 300/1, 

300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 301/1, 301/2, 301/3, 302/1, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 

302/6, 302/7, 302/8, 303/1, 303/2, 303/3, 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8, 

304/9, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 306/1, 306/10, 306/2, 306/3, 306/4, 306/5, 306/6, 

306/7, 306/8, 306/9, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 

309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6, 310/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 311/1, 

311/2, 311/3, 311/4, 311/5, 311/6, 312/1, 312/2, 312/3, 312/4, 312/5, 312/6, 313/1, 313/2, 313/3, 

313/4, 313/5, 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, 314/5, 314/6, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 

316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 317/1, 317/10, 317/11, 317/2, 317/3, 317/4, 

317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 

319/5, 320/1, 320/2, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 322/1, 322/2, 322/3, 

322/4, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 323/6, 324/1, 324/2, 324/3, 

324/4, 324/5, 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 326/8, 327/1, 327/2, 

327/3, 327/4, 327/5, 327/6, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 329/1, 329/2, 329/3, 

329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 330/6, 331/1, 338/1, 339/1, 

340/1, 341/1, 342/1, 343/1, 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 351/1, 351/10, 

351/11, 351/12, 351/13, 351/2, 351/5, 351/6, 351/9, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/1, 353/2, 

353/3, 353/4, 353/5, 606/1, 606/2, 607/2, 608/2, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, Saray Mahallesi 

98014/2 nolu parselleri kapsayan 90024 nolu Parselasyon Planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi 

uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6237/1-1 
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Aksaray İli Güzelyurt Belediye Başkanlığından:  
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

Güzelyurt Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 
olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama 
Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, 
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla 
memur alınacaktır. 
Sıra 
no 

Kadro Unvanı Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 Muhasebeci GİH 9 1 

Lisans düzeyinde eğitim veren 
fakültelerin Muhasebe,  Muhasebe 
ve Finans Yönetimi, işletme veya 

iktisat programlarının herhangi 
birinden mezun olmak, En az (B) 

sınıfı sürücü belgesine sahip 
olmak. 

Kadın / Erkek P3 
En az 55 

puan 

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

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. 
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
İlan edilen memur kadrosuna 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 Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

ç) 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, 

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

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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, 
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b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki 
nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az 
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 
Başvuru sırasında; 
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.guzelyurt.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), 

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 (l adedi forma yapıştırılacak), 
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi 

Belediyemizce onaylanabilir.), 
4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 23.09.2020 tarihinden 25.09.2020 günü 

saat 17.00 a kadar (mesai günlerinde 09:00-12.30  - 13.30-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
a) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Güzelyurt Belediye Başkanlığı Güzelyurt / 

Aksaray adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz info@guzelyurt.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir. 
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
ç) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan 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. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 30.09.2020 günü Belediyemizin www.guzelyurt.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. 
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c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylar, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi” ne www.guzelyurt.bel.tr internet adresinden 
erişebileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

ç) Sınava katılma hakkı kazanamayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Sözlü sınav; 
Güzelyurt Belediyesi hizmet binasında (Güzelyurt-Aksaray) 08.10.2020 tarihinde sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. 
Sınav Konuları: 
1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
2-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
3-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
4-Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konuları ile 
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

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

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

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

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

İlan olunur. 6224/1-1 
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Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI 

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

Sıra 
no 

Kadro 
Unvanı 

Sınıfı 
Kadro 

Derecesi 
Adet Niteliği Cinsiyet 

KPSS 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Sayaç 

Memuru 
GİH 11 1 

- Lise ve Dengi Okullardan 
mezun olmak 
- B sınıfı sürücü Belgesine 

sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek 

P94 50 

2 
Sayaç 

Memuru 
GİH 9 2 

- Lisans düzeyinde eğitim 
veren fakültelerin İşletme 
veya Kamu Yönetimi 
bölümlerinin birinden 
mezun olmak, 
- B sınıfı sürücü Belgesine 

sahip olmak 

Kadın/ 
Erkek 

P3 50 

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

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

Memurları 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, 

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

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

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, 
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2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 
a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul 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) 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.kozakli.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) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri 

belediyemizce tasdik edilebilir) 
4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için; 
Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 16/09/2020 tarihinden 18/09/2020 günü 

saat 17.30’ye kadar (mesai günlerinde 08.30 - 17.30 saatleri arasında) müracaatlarını 
yapabileceklerdir. 

Adaylar başvuru belgelerini: 
● Elektronik ortamda,Belediyemiz www.kozakli.bel.tr internet adresine veya 

info@kozakli.bel.tr e-mail adresine , 
● Kozaklı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü 

posta yoluyla yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) 
● Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, 

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 
● Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 

İLANI 
a) 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, 
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b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava 
çağrılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve 
zamanı 22/09/2020’de Belediyemiz www.kozakli.bel.tr internet adresinden ve Belediye ilan 
panosundan ilan edilecektir. 

c) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve 
tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” www.kozakli.bel.tr internet adresinden erişim 
sağlayabileceklerdir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. 

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır. 

6- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI 
Kozaklı Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 25/09/2020 saat 10:00’da sözlü 

sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. 
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 ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve 

uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 
7- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları 

Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat 
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin 
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı 
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının an az 60 olması 
şarttır. 

Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile 
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet 
sitesinden ilan edilecektir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar 
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday 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 sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi 
durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler 
hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da 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. 6226/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.04.2019 tarihli ve 8561-18 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/38896 lisans sahibi “Şenlikköy Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Sokağı No: 11 
Bakırköy İstanbul” adresinde mukim Abori Petrol Ve İnşaat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 07.06.2018 tarihinde yapılan denetimde otomasyon sistemine 
yansımayan satış ve dolum yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/1/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Gerede-mengen Yolu 4. Km Eskiçağa Köyü Yeniçağa / Bolu adresinde 23.06.2015 ve 

BAY/939-82/35682 sayılı lisans kapsamında faaliyet gösteren Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve 
Ticaret Limited Şirketi’nin, 15.02.2018 tarihinde kurulu otomasyon sistemine yansımayan 
akaryakıt satışı veya dolumu yapılması ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 
“İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19/A 
maddesi hükümleri uyarınca Aklen Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 
27.11.2019 tarihli ve 53143 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında doğrudan soruşturma açılmasına 
karar verilmiştir. 



15 Ağustos 2020 – Sayı : 31214 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

Soruşturma sonucu düzenlenen 04.03.2020 tarihli ve 359 sayılı Soruşturma Raporu, 
Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilinin Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nda kayıtlı ve aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde kayıtlı ticari merkez 
adresi olan Soğanlı Mahallesi Edirne Caddesi No:14/8 Bahçelievler/İstanbul adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili şirkete tebliğ edilememiştir. Bu kapsamda, söz konusu savunma 
yazısının 30 (otuz) gün içerisinde, Mustafa Kemal Mahallesi 2078.Sok.No:4 Çankaya/Ankara 
adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen yazılı 
savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 6230/2/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-31 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36963 lisans sahibi “Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No:11 Beyşehir 
Konya” adresinde mukim Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 19.01.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon sistemine yansımayan 
akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi 
hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen 
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/3/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 07.05.2020-9345-1 kararı ile, EÜ/590-2/594 

numaralı lisans sahibi Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından işlenen 
bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi fiiline yönelik yapılan değerlendirme neticesinde, 
bahse konu kişinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca ilgili 
mevzuata aykırılığın 12/31/2020 tarihine kadar giderilmesi hususunda ihtar edilmesine karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen kişinin bilinen/tespit edilen adresine 
gönderilmesine rağmen ilgili kişiye tebliğ edilememiştir. İlgili Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden 
itibaren Kurul Kararı’nda belirtilen süre içerisinde söz konusu mevzuata aykırılığın 
giderilerek yapılan iş ve işlemlere ilişkin detaylı açıklama, bilgi ve belgelerin 
Kurumumuza sunulması gerekmektedir. 

Ayrıca lisans sahibinin 4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde 
dava açma hakkının saklı olduğu hususları, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 
olunur. 

 6230/4/1-1 
—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-19 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/38501 lisans sahibi “No:70/2 Gürleyik Mahallesi Kurupınar Uzun Kavak Küme 
Evleri Osmancık Çorum” adresinde mukim Mrt Oil Petrol Akaryakıt Ve Ürünleri Turizm İnşaat 
Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen tesiste 16.07.2018 tarihinde yapılan denetimde 
kurulu otomasyon sistemine yansımayan akaryakıt satışı veye dolumu yapılması fiilinin tespit 
edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası 
uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin mevcut 
adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 
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6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/5/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 02.07.2020 tarihli ve 9431-35 sayılı kararı ile, 

DAĞ/5692-1/35798 lisans sahibi “Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. Muyar Plaza No: 4 D: 43 
Ümraniye İstanbul” adresinde mukim Eksen Petrolcülük Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 20.03.2018 tarihinde yapılan denetimde bayisinin otomasyon sisteminin doğru ve 
tutarlı veriler içermemesi ve/veya bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 1.220.624,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 1.220.624,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/6/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-30 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/36963 lisans sahibi “Bahçelievler Mahallesi Isparta Yolu Caddesi No: 11 Beyşehir 
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Konya” adresinde mukim Dostpet Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 
işletilen tesiste 14.12.2017 tarihinde yapılan denetimde dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali 
yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 125.000,-TL 
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı 
geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle 
Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 125.000,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/7/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 14.05.2020 tarihli ve 9354-22 sayılı kararı ile, 

lisans sahibi “Karaçayır Mah. Aydın Sk. 2a İş Merkezi 7/7 Merkez Bolu” adresinde mukim 
Özaras Akaryakıt Gıda Nakliyat İnşaat İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 
işletilen tesiste 13.04.2018 tarihinde yapılan denetimde lisanssız bayilik faaliyeti yapılması 
fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.521,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.521,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
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tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/8/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 20.02.2020 tarihli ve 9203-24 sayılı kararı ile, 

LPG/BAY941-54/14934 sayılı lisans sahibi Hafıziye Mahallesi No:13 Bölge Trafik Yanı 
Başkale-Van adresinde mukim Ramazan Karaman tarafından işletilen tesiste 07.07.2018 
tarihinde yapılan denetimde LPG dolumu /ikmali yapılan bir tesiste çalışan ve ilgili SGK hizmet 
döküm listesinde yer alan kişilerin tamamının LPG Yetkili İşletme Personeli olmaması fiilinin 
tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu kişi hakkında toplam 100.000,-TL tutarında idari para 
cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı, adı geçen kişinin 
mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade 
edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca bahse konu kararda belirtilen tutardaki idari para 
cezasının; 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5307 sayılı 
Kanunun 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 
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4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25'lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/9/1-1 

—— • —— 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli ve 9323-13 sayılı kararı ile, 

BAY/939-82/37468 lisans sahibi “Uluabat Mahallesi Uluabat Sokağı No:304 Karacabey Bursa” 
adresinde mukim Pelikan Akaryakıt Lojistik Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 
tarafından işletilen tesiste 25.09.2018 tarihinde yapılan denetimde kurulu otomasyon 
sistemine yansımayan akaryakıt satışı veya dolumu yapılması fiilinin tespit edilmesi nedeniyle, 
bahse konu kişi hakkında toplam 100.520,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar 
verilmiştir. Ancak, söz konusu Kurul Kararında adı geçen kişinin mevcut adresine gönderilmesine 
rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bahse konu kararda belirtilen toplam 100.520,-TL 
tutarındaki idari para cezasının, 

1- 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve 5015 sayılı 
kanunun 19 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebliğ edildiği 
tarihi izleyen bir ay içerisinde T.C.Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 
hesaba yatırılabileceği, 

2- Ayrıca 5015 sayılı Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 
dava açma hakkınızın saklı olduğu, 

3- 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, ilgili Vergi 
Dairesine idari para cezası tutarı kadar teminat mektubu verilmesi halinde tahsil işlemlerine 
başlanmayacağı, aksi halde tek başına dava açılmasının tahsil işlemlerini durdurmayacağı, 

4- Söz konusu idari para cezasının dava açma süresi içinde yatırılması halinde %25’lik 
indirimden yararlanılabileceği, 

5- Kararın tebliğini müteakip bir aylık kanuni ödeme süresi içerisinde taksitlendirme 
talebinde bulunulabileceği, 

6- Süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil 
edileceğinin bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 
 6230/10/1-1 
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YÖNETMELİKLER
–– İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
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c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
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Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
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e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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