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—— • ——

YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik

Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Hakkında 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılmamış olması

veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri

alınmamış/iptal edilmemiş olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“e) Meslek bilgisini,

f) Cep telefonu numarasını,

g) Elektronik posta adresini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hiz-

metleri” ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan “Uygulama ve Denetleme Dairesi” ibaresi yü-

rürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve valilerce fahri trafik

müfettişliği görevi verilir.”

“Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar, Emniyet Hizmetleri Sını-

fında rütbeli olarak, Jandarma Hizmetleri Sınıfında subay olarak görev yapanlar ve bu görevleri

yaptıktan sonra ayrılanlar veya emekli olanlarda, trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel

araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlarda ve bulundukları görev, mesleki

deneyim ve nitelikleri itibarıyla müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerde 5 inci

maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmaz. Bu şekilde müfettiş seçi-

lenler eğitime tabi tutulmazlar.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “Yüksek Kurul tarafından

müfettişliğe” ibaresi “Müfettişliğe” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınan veya iptal edilenler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi ve Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

Madde 13 – 9 uncu maddeye göre müfettişlerce fiziki ya da elektronik ortamda tanzim

edilen tutanaklar, trafik kuruluşlarında gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 2918 sayılı Kanu-

nun 116 ncı maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağına dönüştürülür.

Müfettişliğe seçilen kişilere Emniyet Genel Müdürlüğünce Fahri Trafik Müfettişliği

Kimlik Belgesi düzenlenir.

Müfettişlerce, elektronik ortamda düzenlenecek tutanağın şekil ve içeriği, elektronik

sistem üzerinden teslimi ile fahri trafik müfettişi kimlik belgesinin şekli, içeriği, fiziksel özel-

likleri, basımı ve ilgililerine teslimine ilişkin usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce be-

lirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’si yürürlükten kaldırılmış, EK-4’ü ekteki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/5/1997 22976

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/11/1997 23171

2- 24/11/1999 23886

3- 9/2/2000 23959

4- 27/11/2001 24596

5- 22/12/2003 25324

6- 7/3/2019 30707

7- 9/7/2019 30826

8- 31/10/2019 30934
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İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İNSANGÜCÜ İHTİYACININ

PLANLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına

cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağının temini ve yetiştirilmesine yönelik yapılacak

planlamaların esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personelin,

temin edilip yetiştirilmesine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanunu ile 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel

Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alt branş: Bir branşın kapsadığı görev alanı içerisinde teknik bilgi gerektiren ve özel-

lik arz eden daha alt hizmet alanını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Birikim modeli: Statü, branş, alt branş ve rütbelere göre zayiat faktörleri ve hizmet

süreleri dikkate alınarak yıllara sari şekilde oluşacak tahmini personel mevcutlarına yönelik

projeksiyonu,

d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatındaki alt hizmet alanlarını,

e) Dış kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olmayan adayların, planlarda

belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki kontenjanlara göre yapılacak değerlendirme neti-

cesinde Jandarma Genel Komutanlığına alınması usulüne dayanan temin ve yetiştirme kayna-

ğını,

f) Fonksiyonel işgücü kademesi: Astsubay kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbeleri için

belirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,

g) İç kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, istekli ve mevzuatla belirlenmiş

niteliklere sahip personelden, planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki konten-

janlara göre yapılacak değerlendirme ve eğitimler neticesinde başarılı olanların yeni bir statü,

branş veya alt branşta istihdam edilmesi usulüne dayanan kurum içi kaynağı,

ğ) İhtisas: Görev etkinliğinin artırılması amacıyla bir branş veya alt branş içerisinde

oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını,
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h) İlk işgücü kademesi: Uzman erbaşlar için belirlenen kadrolar ile bu statüdeki mev-

cutları,

ı) İnsangücü Planı: Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı içerisinde yer

alan kuvvet yapısı planı ve modernizasyon projelerinin gerektirdiği personel kadro artış ve

azalışlarını esas alan insan kaynakları planlamasını,

i) İşgücü kademeleri: Hizmetin yürütülmesinden bizzat sorumlu, çoğunlukla yönetici

olmayan rol ve sorumluluklara sahip kadroların kapsadığı seviyeleri,

j) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

k) Kuvvet Yapısı Planı (KYP): Jandarma Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planının

kapsadığı dönem içerisindeki personel kadro azalış ve artışları sonucu ortaya çıkan personel

kadro yapısını gösteren planı,

l) Mahrut yapı: Statüler bazında, piramit şeklinde üst kademelere doğru daralan kadro

veya mevcutlara yönelik rekabetçi ve dengeli bir organizasyonel yapılanmayı,

m) Muvazzaf subay ve astsubay: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam

edilmek üzere temin edilen ve/veya yetiştirilen, mecburi hizmet sürelerine tabi subay ve ast-

subayları,

n) Orta düzey yönetici kademesi: Binbaşı ve yarbay rütbeleri için belirlenen kadrolar

ile bu rütbelerdeki mevcutları,

o) Personel Temin ve Yetiştirme Planı (PTYP): Kadrolarda öngörülen personel yapısına

ulaşmak için ihtiyaç duyulan personelin temin ve yetiştirme ana esasları ile kaynaklara, branş

ve alt branşlara dağılımlarını kapsayan ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca

hazırlanan planı,

ö) Pilot Koltuk Oranı Modeli (PİKOM): Her bir hava aracı için ayrı ayrı, görevi idame

ettirecek optimum ekip sayısı, görev başına zayiat oranları ile görev oranları parametleri dikkate

alınarak yapılan hesaplamayı,

p) Sisteme girme ve sistemden çıkma: Jandarma Genel Komutanlığına katılmayı ve çe-

şitli sebeplerle Jandarma Genel Komutanlığından ayrılmayı,

r) Sözleşmeli subay ve astsubay: 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvet-

lerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında, söz-

leşme süreleriyle sınırlı şekilde istihdam edilen ve aynı Kanunda belirtilen şartları sağlaması

halinde muvazzaflığa geçiş hakkı bulunan subay ve astsubayları,

s) Statü: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bilgi birikimi, yetki ve sorumlu-

luklar nispetinde hiyerarşik teşkilatlanma esasıyla belirlenmiş ve kendi içinde rütbe derecelerini

ihtiva eden roller ile sözleşme süresiyle veya sürekli hizmete dayalı istihdam modelini,

ş) Statüler arası geçiş: Planlarda belirlenecek statü, branş ve alt branşlardaki konten-

janlara ve ilgili mevzuattaki esaslara göre, değerlendirmeler sonrası başarılı olan personelin,

üst statüye geçiş şeklinde dikey ve/veya muvazzaflığa geçiş şeklinde yatay ilerlemeleri,

t) Stratejik Hedef Planı (SHP): Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatının araç, gereç,

mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile görev ihtiyaçlarının ve hedeflerinin önceden belirlenmesi

için hazırlanan planı,
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u) Temel düzey yönetici kademesi: Astsubay kademeli kıdemli başçavuş rütbesi ve son-

rası ile teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için belirlenen kadrolar ve bu rütbelerdeki mev-

cutları,

ü) Temin sistemi: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında doğrudan göreve başlamak

veya görevin gerektirdiği niteliklerin kazandırılması maksadıyla yetiştirilmek üzere, ihtiyaç

duyulan yetkinlik ve yeterliliklere sahip personelin değerlendirilerek Jandarma Genel Komu-

tanlığına alınmasına ilişkin süreçler bütününü,

v) Teşkilât ve Malzeme Kadro (TMK) Formu: Jandarma teşkilatındaki birimlerin; gö-

revleri, imkân ve kabiliyetleri, kuruluşu ile personel ve malzeme kadrolarını gösteren dokü-

manı,

y) Uzman Personel Yetiştirme Planı: Jandarma Genel Komutanlığının üst karargâhla-

rındaki ve JSGA Başkanlığı bünyesindeki kadro görev yerlerinden uzmanlık ve lisansüstü eği-

tim gerektirenler için ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesine yönelik planı,

z) Üst düzey yönetici kademesi: Albay ve üstü rütbeler için belirlenen kadrolar ile bu

rütbedeki mevcutları,

aa) Vasıflı işgücü kademesi: Astsubay kıdemli üstçavuş, astsubay üstçavuş, astsubay

kıdemli çavuş, astsubay çavuş rütbeleri ve uzman jandarma statüsündeki tüm rütbeler için be-

lirlenen kadrolar ile bu rütbelerdeki mevcutları,

bb) Yetenek: Bir personelin bir işi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyeti ve öğre-

nebilme gücünü,

cc) Yetkinlik: Bir personelin görevinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken

bilgi, beceri, özgün vasıf ve tecrübelerini,

çç) Yönetici kademeleri: Kontrol ve nezaret sorumluluklarının yerine getirilebilmesi

için en uygun yetki, otorite ve hiyerarşi düzenini sağlayan kadrolarla belirlenmiş seviyeleri,

dd) Zayiat: Hizmet süresi sonunda görevden ayrılanlar hariç, çeşitli sebeplerle sistem-

den çıkan personelin sebep olduğu azalmayı,

ee) Zayiat faktörü: Yıllık yetiştirme miktarlarının hesaplamasında kullanılan, branş ve

alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı ayrı olarak yıllık zayiat ortalamasının

yıllık personel mevcut ortalamasına bölümüyle elde edilen yüzdelik (%) zayiat oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsangücü Planlamasının Esasları

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının, kendisine mevzuat ile verilmiş görev

ve sorumlulukları yerine getirebilmesi ve vizyonuna ilerleyebilmesi için her plan döneminde

geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olması esastır. Buna göre,

tüm insangücü planlamaları, stratejik planlarla ve önceki dönem insangücü planlarıyla uyumlu

olarak hazırlanır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu insangücü planlaması; Jandarma

Genel Komutanlığı Stratejik Hedef Planı sürecinde hazırlanan İnsangücü Planı ile İnsangücü

Planının uygulanmasına yönelik hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Planını kapsar.
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(3) İnsangücü Planı ve doğrultusunda hazırlanacak Personel Temin ve Yetiştirme Planı,

SHP ile aynı dönemi kapsayacak şekilde hazırlanır ve SHP ile belirlenen periyotlarda revize

edilir.

(4) İnsangücü Planı hazırlanırken planlama sürecine ve stratejik hedeflere tesir eden iç

ve dış faktörler ile sınırlılıklar, güçlü yönler ve fırsatlar değerlendirmeye alınır.

(5) İnsangücü planlama sürecindeki temel gaye, istenen nitelik ve nicelikteki personelin

doğru zaman ve yerde, en uygun maliyetle hazır edilmesidir.

(6) Temin ve yetiştirmede, kısa vadeli ve geçici personel ihtiyaçlarının karşılanmasından

ziyade, gelecekteki yetkin insangücü ihtiyaçlarına uygun niteliklerin sahip olunmasına önem

verilir.

(7) İnsangücü Planı ve Personel Temin ve Yetiştirme Planı, Bakan Oluru ile yürürlüğe

girer.

Kadrolama ve insangücü planlaması

MADDE 6 – (1) İnsangücü Planı, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu

personel mevcutlarını kısa, orta ve uzun vadeli hedefler göz önünde bulundurarak planlamak

maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı SHP süreci içinde hazırlanır.

(2) İnsangücü Planı, kuvvet yapısı ve modernizasyon planlarının gereklerini karşılar.

Ayrıca stratejik planlar ile belirlenmiş göreve ilişkin kapasite, nitelik, etkinlik ve verimliliği

artırmaya yönelik hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

(3) SHP süreci kapsamında hazırlanan İnsangücü Planı doğrultusunda sağlıklı bir temin

ve nitelikli yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla; personel kadro artış ve azalışları planlama dö-

neminin tamamına dengeli bir şekilde yayılır. Kadro tasarrufu sağlanması durumunda, bu kad-

rolar için öngörülen insangücü planlamaları SHP’de yer almadığında, cari yılda, yalnızca acil

güvenlik ihtiyaçları kapsamında kullanılabilir.

(4) SHP gereği, Jandarma Genel Komutanlığının plan dönemi içerisinde kazanması

amaçlanan yeteneklere sahip personelin, söz konusu yeteneğin elde edileceği tarihte hazır ol-

ması esas alınır.

(5) Hizmet ihtiyacına uygun nitelik ve nicelikteki personel yetiştirilebilmesi için İn-

sangücü Planı kapsamında esas alınacak kadro artışlarında, yetiştirmede istifade edilen tüm

kapasite ve yetenekler göz önünde bulundurulur. Kadro düzenleme yetki ve sorumluluğuna sa-

hip ilgili makamlarca, Kuvvet Yapısı Planına dâhil edilecek ve kadro artışı gerektiren her dü-

zenleme, öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel ve Asayiş Başkanlıkları ile koordine

edilir.

(6) Kadrolama ihtiyaçları tespit edilirken ve insangücü planlamaları yapılırken hizmet

ihtiyaçları bilimsel analizler vasıtasıyla ortaya konur. Bu kapsamda kadro analiz timlerine kadro

analizi yaptırılarak en uygun kadro yapısı statü, rütbe, branş ve alt branş bazında ve niteliklerin

tanımlandığı kadro açıklama kodları ile birlikte tespit edilir. Analiz neticelerine göre, ilgili bi-

rimler tarafından görev tanım ve TMK Formları hazırlanarak Jandarma Genel Komutanlığı

Personel ve Asayiş Başkanlıklarının koordinesinin alınmasını müteakip onaylatılır.
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(7) Tüm planlamalarda, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren/girecek tek-

nolojik silâh ve araçlar ile modern sistemlerin kullanılması, idamesi, bakım ve onarımı için ih-

tiyaç duyulan branş/alt branşlarda ve miktarda personelin yetiştirilmesi hususu göz önünde bu-

lundurulur.

(8) İnsangücü Planı haricinde kalan kadrolama ihtiyaçlarına ilişkin olarak, teklif ma-

kamları tarafından tasarruf yeri gösterilmeyen kuruluş ve kadro artışı için teklifte bulunulmaz,

tasarruf için kullanılması öngörülen ve yeni teklif edilen kuruluş ve kadrolarda rütbe ve branş

uyumu aranır.

(9) İnsangücü Planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan yetiştirme miktarlarının belirlenme-

sinde toplu temine neden olabilecek planlamalardan kaçınılır; her statünün hizmet süresi ayrı

ayrı dikkate alınmak suretiyle dengeli bir yetiştirme yapılması sağlanır.

(10) İnsangücü Planına uygun personel temin ve yetiştirme ihtiyaçlarına yönelik de-

ğerlendirmelerin yerinde yapılabilmesi maksadıyla; kadro çalışmaları kapsamındaki statü, rüt-

be, branş ve alt branş ile kadroya ilişkin ilave nitelikler, kadro nitelik ve görev tanım formu ile

ayrıntılandırılır ve kadro dokümanıyla birlikte onaya sunulur. Söz konusu çalışmalarda; statü

ayrımlarına esas teşkil eden eğitim gereklilikleri, temel niteliklerden biri olarak göz önünde

bulundurulur ve belirlenecek eğitim düzeylerinin yeni statü yaratmamasına, statüler arasındaki

farka ve dolayısıyla hiyerarşik yapılanmaya menfi etki etmemesine dikkat edilir.

(11) Kadroların güncellenmesi ve/veya yeni oluşturulma aşamalarında göreve yönelik

branşlar/alt branşlar belirlenirken; gruplamanın iş odaklı yapılmasına, kariyer gelişim süreçle-

rinin göz önünde bulundurulmasına ve bir branş/alt branşın diğer biri ile ikame imkânı olma-

masına özen gösterilir.

(12) Yeni bir branş, alt branş veya ihtisas oluşturulmasına ilişkin yapılacak her çalış-

madan önce; halihazırdaki branş, alt branş veya ihtisasın yetersiz kaldığı alanlar ve sebepleri

ile yeni bir branş, alt branş veya ihtisasa ihtiyaç duyulmadan personele ilave eğitimle yetenek

ve yeterlilik kazandırmak suretiyle söz konusu hizmetin gerçekleştirilebilme durumu, detaylı

fayda ve mahzur analizleri ile ortaya koyulur.

(13) Görev sürekliliği ve uzmanlaşma açısından önem arz eden teşkillere yönelik kad-

rolamaların, rütbeli olmayan personel ağırlıklı yapılmasına dikkat edilir.

(14) Kadın personelin istihdamında zaruret, öncelik ve önem arz eden kadrolar, görev

etkinliği ve hizmet gerekleri esasına göre belirlenir; ancak, cinsiyet ayrımı gözeterek veya Ana-

yasanın eşitlik ilkesi ve çalışma şartları hükümlerine aykırı şekilde kadro ve görev tanımı ya-

pılamaz. Kadın personel teminine yönelik ihtiyaçlar, ilgili kadrolar esas alınmak suretiyle, statü

ve branş bazında temin ve yetiştirme planlarında belirtilir.

(15) Subay mahrut yapısı oluşturulurken; albay kadro miktarının toplam miktar içindeki

yüzdesi, yönetici kademelendirmesini teşkil eden rütbe dağılımına uygun olarak branş bazında

belirlenir. Albay kadrolarının hizmet ihtiyacını karşılayacak olan en düşük miktarda tutulması

hedef alınır. Benzer hususlar, başta kıdemli başçavuş rütbesi esas alınmak suretiyle astsubay

kadroları için de geçerlidir.

(16) Uzman erbaşlara yönelik kadrolar, Jandarma Genel Komutanlığının ilk kademe

hizmet ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Temin Yetiştirme Planı Esasları (PTYP)

Genel esaslar

MADDE 7 – (1) PTYP’nin dayandığı temel unsurlar; SHP ve KYP doğrultusunda İn-

sangücü Planında öngörülen, Jandarma Genel Komutanlığı personel yapısı ve hedef kadrola-

rıdır.

(2) Planın hazırlanmasında; SHP içerisinde yer alan İnsangücü Planında belirlenmiş en

son yıla ait kadro tavanları dikkate alınır.

(3) Yıllık yetiştirme miktarlarının belirlenmesinde, personelin hizmet süreleri, statülere

ve temin kaynaklarına göre ayrı ayrı ele alınır. Üst rütbelerde yaşanacak birikimleri engellemek

ve önceki planların devamlılığını sağlamak için yıllık yetiştirme miktarlarında, bir önceki yılın

yetiştirme miktarının azami yüzde onu kadar artış yapılabilir. Planlama dışı kadro artışlarına

neden olacak anlık revizeler yapılmaz.

Mahrut yapı

MADDE 8 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının kadro yapılanmasına uygun insan-

gücü birikimini sağlamak ve yöneticilerin etkin bir şekilde kontrol, denetim ve idare sağlaya-

bilecekleri azami birim/personel miktarına uygun yapıları oluşturmak maksadıyla; insan kay-

nağı bütüncül bir bakış açısıyla ele alınarak tasarlanır. Bunun için öncelikle, subay ve astsubay

statülerinin her biri içinde, branş bazında mahrut yapıları belirlenir.

(2) Aynı kapsamda subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, bütün halinde,

tek bir mahrut yapısı altında da değerlendirilir. Buna göre subaylarda üç kademe (üst, orta ve

temel yönetici kademeleri), astsubaylarda üç kademe (temel yönetici, vasıflı işgücü ve fonksi-

yonel işgücü kademeleri), uzman jandarmalarda tek kademe (vasıflı işgücü), uzman erbaşlarda

ise tek kademe (ilk işgücü kademesi) olacak şekilde bir mahrut yapı oluşturulması hedeflenir.

Bu yapıda, erbaş ve er kadroları uzman erbaş kadroları içerisinde, devlet memurları ise görev

yaptıkları kadroya uygun kademeler içerisinde değerlendirilir.

(3) Hedeflenen mahrut yapıya yönelik oransal dağılımlar İnsangücü Planı ile belirle-

nir.

Birikim modeli

MADDE 9 – (1) Dengeli ve istikrarlı bir temin ve yetiştirme yapılabilmesi maksadıyla

hazırlanacak birikim modellerinde, branş mahrut yapılarının uygun birikim hesapları, her sta-

tünün azami hizmet süreleri üzerinden yapılır. Hesaplamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri

İnsangücü Planlarında belirtilir.

(2) Birikim modeli, branş ve alt branşlar ile sözleşmeli ve muvazzaf personel için ayrı

ayrı belirlenmiş olan zayiat faktörleri esas alınarak hazırlanır.

Zayiat faktörü

MADDE 10 – (1) Birikim modelinin sağlıklı oluşturulabilmesi ve personel mevcutla-

rındaki değişimlerin yetiştirmede dikkate alınabilmesi maksadıyla; statü ve branş bazında yıllar

itibarıyla sistemden öngörülen süreden önce çıkan veya çıkarılan personelin o yıla ait mevcut-

lara oranlanmasıyla bulunan zayiat faktörü kullanılır. Zayiat hesaplamasında geçmişe yönelik

olarak asgari 21 yıllık zayiat göz önünde bulundurulur.
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(2) Zayiat faktörünün hesaplanmasında statüler bazında yasal hizmet süreleri içerisinde

çeşitli nedenlerle sistemden çıkan personel dikkate alınır. Ancak yasal hizmet süreleri sonunda

sistem dışına çıkan miktar ile istatistiki veri niteliği taşımayan zayiat nedenleri hesaplamalarda

kullanılmaz. Kısa bir süre içinde ani ve öngörülemeyen bir şekilde, yüksek oranda gerçekleşen

zayiatlar hesaplamalarda ayrıca göz önüne alınır.

(3) Statü ve/veya branş değiştirenler ile generalliğe terfi eden personel bulunduğu statü

ve/veya branş için zayiat, geçtiği branş için kazanç olarak dikkate alınır.

(4) Sözleşmeli olarak temin edilmeyi müteakip muvazzaflığa geçen subay ve astsubay-

lar, geçtiği yıl için bulunduğu statüde zayiat, geçtiği statüde ise kazanç olarak değerlendirilir.

Subay ve astsubay temin ve yetiştirme esasları

MADDE 11 – (1) Subay ve astsubay yetiştirmesinde JSGA Başkanlığı ana kaynaktır.

Ancak JSGA Başkanlığı bünyesinde yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen branş ve alt branşlara

yönelik olarak ilgili mevzuat esasları dâhilinde, JSGA Başkanlığı tarafından diğer yükseköğ-

retim kurumlarıyla protokoller yapılarak personel yetiştirilebilir. Aynı kapsamda, yoğun ve

yüksek maliyetli eğitim şartlarına karşın öngörülmeyen nispeten yüksek zayiatlar ile temininde

ve görevde tutulmasında yaşanan problemler sebebiyle hizmetin devamlılığını olumsuz etki-

leyebilecek branşlar için JSGA Başkanlığı dışındaki fakülte ve yüksekokul kaynağından mu-

vazzaf subay ve astsubay temin edilip yetiştirilebilir.

(2) Yıllar itibarıyla sisteme girmesi planlanan subay ve astsubayların, branş bazında

kaynaklara göre dağılımı (fakülte ve yüksekokul, dış kaynaktan sözleşmeli, dış kaynaktan mu-

vazzaf, iç kaynak ve benzeri şeklinde) İnsangücü Planlarıyla belirlenir.

(3) Sözleşmeli subay ve astsubay temini, üst rütbelerde meydana gelmesi muhtemel

fazla birikimin önlenmesi ve ideal mahrut yapının sağlanmasında bir araç olarak kullanılır.

(4) Emsalleri arasında temayüz etmiş astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan,

temin planlarıyla ihtiyaç gösterilen kontenjan kadarı; ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçe-

vesinde, JSGA Başkanlığı ve ilgili kurum ve birliklerde verilecek eğitimi başarıyla tamamla-

malarını müteakip üst statülere geçirilebilirler.

(5) Statüler arasında geçiş oranları ve kontenjanlarının, personeli teşvik edecek ancak

hedeflenen personel yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde olması planlamada esas alınır.

Statü ve branş bazında üst rütbelerde oluşacak birikime yönelik öngörü ve öncelikli kurum ih-

tiyaçları belirleyici ana faktörlerdir. Doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara veya diğer

branşlara aktarılmaz, ancak planın güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.

Jandarma hizmetleri sınıfı dışındaki diğer devlet memurları

MADDE 12 – (1) Devlet memurlarının temin ve atamaları, ilgili yıla ait Merkezi Yö-

netim Bütçe Kanununda belirlenen sınırlamalar çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığına

tahsis edilen kontenjan doğrultusunda yapılır.

(2) Devlet memurlarına yönelik tahsis edilen kontenjanların kullanılmasında teknik ve

uzmanlık gerektiren kadro görev yerlerine öncelik verilir.

(3) Jandarma Genel Komutanlığının devlet memuru ihtiyaçları, diğer statülerdeki per-

sonel temin politikası göz önüne alınarak ilgili kurumlarla koordineli şekilde yıllık olarak Jan-

darma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca belirlenir.
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Öğretim elemanları

MADDE 13 – (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında

JSGA Başkanlığı kadrolarında istihdam edilecek öğretim elemanlarının yıllık teminine ilişkin

hususlar 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Gü-

venlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yö-

netmelik kapsamında yerine getirilir.

Uzman erbaşlar

MADDE 14 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının ilk işgücü kademesi için ihtiyaç

duyduğu uzman erbaşların temininde, yıllara sari dengeli bir yetiştirme esas alınır.

İşçiler

MADDE 15 – (1) İlk işgücü kademesi içindeki yardımcı hizmet ihtiyaçlarına yönelik

olarak işçi alımı yerine öncelikle devlet memuru, devlet memuru temininin istenilen oranda

gerçekleştirilememesi halinde uzman erbaş temin edilir.

Geçici işlerde çalıştırılmak üzere kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personel

MADDE 16 – (1) Zaruri ve istisnai hallere münhasıran, özel bir meslek bilgisine ve

ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde çalıştırılmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadro karşılıksız istihdam edilen sözleşmeli personelin

teminleri vize onayıyla mümkün olabilir. Personel Temin ve Yetiştirme Planları kapsamı dışında

istisnai olarak yapılacak bu teminlerin asgari seviyede tutulması esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Personel Yetiştirme Planı

Genel esaslar

MADDE 17 – (1) Uzman Personel Yetiştirme Planı ile Jandarma Genel Komutanlığının

kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ifa edebilmesini sağlamak; uzmanlık ve lisansüstü

eğitim (yüksek lisans ve doktora) gerektiren kadro görev yerlerini belirlemek ve bu kadrolar

için çağın gereklerine uygun, değişik disiplin alanlarında personel yetiştirmek amaçlanır.

(2) Uzman personel yetiştirme faaliyetleri, ilgili mevzuat ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Mes-

leki Gelişim Planlarındaki usul ve esaslar ile Uzman Personel Yetiştirme Planı ile tespit edilmiş

kontenjanlara göre yürütülür.

(3) Bu kapsamda, söz konusu eğitim ihtiyaçlarında öncelikle JSGA Başkanlığından,

burada yetiştirilemeyen alanlarda Jandarma Genel Komutanlığının görev alanına yönelik eğitim

veren yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve enstitülerden istifade edilir.

(4) Kadrolarda ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespiti branşlardan so-

rumlu kadrolayıcı birimler tarafından; eğitimlerin ne şekilde karşılanacağı ve yıllara sari kon-

tenjanların belirlenmesi ile genel koordinasyon Jandarma Genel Komutanlığı Personel Baş-

kanlığınca; söz konusu eğitimlerin karşılanmasına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ku-

rumları ile koordinasyon ise JSGA Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.
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(5) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının tespitinde uzman personel yetiştirme planı içerisinde

belirlenen bilim dalı grupları esas alınır. Bilim dalı grupları, yurt içinde açılmış ve kadronun

ihtiyacına uygun, benzer eğitim alanlarındaki lisansüstü programların bir araya getirilmesiyle

oluşturulur.

(6) Kadroların görev ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü eğitim alanları; üst ve orta yönetici

kademe kadrolar için yüksek lisans veya doktora eğitimi, temel yönetici ve fonksiyonel işgücü

kademesi için ise yüksek lisans eğitimi olarak öngörülür.

(7) Lisansüstü eğitim ihtiyaçlarının, gerekli özendirici tedbirler alınmak suretiyle ön-

celikle personelin kendi nam ve hesabına yapmasını sağlayacak şekilde karşılanması esas alınır.

Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim planlamaları, birinci ön-

celikli eğitim ihtiyaçları, kendi nam ve hesabına eğitim ihtiyaçları ise ikinci ve üçüncü öncelikli

eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Temel düzey yönetici kadrolarından astsubaylar için

öngörülenler ile fonksiyonel işgücü kademesi ve daha alt kademe kadrolar için Jandarma Genel

Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim alanı belirlenmez.

(8) Kadro nitelik ve görev tanım formlarındaki temel nitelikler içerisinde belirtilen li-

sansüstü eğitim ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, arzu edilen nitelik-

lerde belirtilen lisansüstü eğitim ihtiyaçları ise kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim ihtiyacı

olarak belirlenebilir.

(9) Lisansüstü eğitim kontenjanlarının belirlenmesine yönelik eğitim ihtiyaçları, branş

ve rütbe bazında tespit edilir. Bulunan miktardan branş ve rütbe bazında söz konusu eğitimleri

tamamlamış personel miktarı çıkarılarak toplam ihtiyaç miktarı belirlenir. Branş bazında nihai

ihtiyaç miktarı, planın kapsadığı yıl aralığına dengeli bir şekilde dağıtılarak yıllara sari yetiş-

tirme yapılması hedeflenir.

(10) Bir önceki yıl doldurulamayan kontenjanlar müteakip yıllara ve diğer branşlara

aktarılmaz; ancak, plan güncellenmesi kapsamında göz önünde bulundurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28/5/1998 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu

kapsamında istihdam edilen uzman jandarmalardan astsubaylığa geçiş hakkı bulunan personel

için belirlenecek kontenjanlar, ilgili yıl uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş için belirlenen

kontenjan içerisinde ayrı olarak gösterilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde, kadrolar için dü-

zenlenmiş olan kadro nitelik ve görev tanım formlarında temel ve arzu edilen nitelikler için

belirtilen eğitim ihtiyaçları güncellenerek ilgili mevzuata aktarılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

PERSONELİNE GÖREVLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE BEDELİ
MUKABİLİ ZATÎ DEMİRBAŞ TABANCA SATIŞINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar

ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesi kapsamında subay, sözleş-
meli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara görevlerinde
kullanılmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca temin edi-
len tabanca ve mermilerin, bedeli mukabilinde zatî demirbaş tabanca olarak satılması, hasar,
onarım, kadro standardı dışı bırakılması, zayi gibi hususlar ile personelin zorunlu hizmetini
doldurmadan ayrılması, ihraç edilmesi ve benzeri sebeplerle görevi bırakmaları halinde, geri
alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-

mutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma
ve uzman erbaşların zatî demirbaş tabanca edinmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı, Jan-
darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak işlemler ile bu Yönet-
melik kapsamında tabanca edinen kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı-

çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Kanun: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler

Hakkında Kanunu,
c) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu su-

bay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşları,
ç) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla, namlu uzunluğu fişek yatağı hariç otuz

santimetreyi ve tüm uzunluğu elli santimetreyi geçmeyen, dumanlı veya dumansız barut veya
bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nes-
neleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş ateşli silahları,

d) Zatî demirbaş tabanca: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
envanterinde kayıtlı devlet malı silah iken, görevlerinde kullanılmak üzere bedeli mukabili zatî
demirbaş olarak personele satışı yapılarak envanter kayıtlarından çıkarılıp kayıt ve takip iş-
lemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenilen, personelin görevi süresince üçüncü kişilere
satış, devir ve hibesi yapılamayan, personelin emekli olması veya zorunlu hizmet süresini ta-
mamladıktan sonra istifa etmesi durumunda satış, devir ve hibe yapılmasını kısıtlayıcı şerhlerin
kaldırıldığı silahları,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Tabancaların Fiyatlarının Belirlenmesi, Bakım ve Onarımı ile

Geri Alınması Halinde Yapılacak İşlemler
Tabancaların satış bedeli
MADDE 5 – (1) Personelden istekli olanlara cinsi, markası ve satış bedeli yapılacak

ihale ile belirlenen bir adet tabanca satılır. Talepte bulunan personelden, tabanca satışına yönelik
taahhütname alınır.

(2) İstekli olan personele, tabanca ile birlikte en çok 100 mermi satılabilir.
(3) Tabanca satış bedeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlı-

ğınca düzenlenecek kesinti listelerine göre, personelin özlük haklarının yürütüldüğü harcama
birimince aylığından peşin olarak kesilir.

Tabancaların bakım ve onarımı
MADDE 6 – (1) Personelin görevde bulunduğu süre içerisinde, satışı yapılan zatî ta-

banca üzerinde, tabancanın orijinalliğini bozacak nitelikte tadilat yapılamaz, iz veya işaret ko-
nulamaz.

(2) Personelin görevi sırasında, kusuru olmadan arızalanan tabancaların garanti kapsamı
dışındaki tamiri, birlik imkânları dâhilinde, teçhizat (istihkak) silâhlara uygulanan şekilde ya-
pılır. Bu tabancaların onarılamayacak kadar hasarlı duruma gelmesi veya çeşitli nedenlerle zayi
olması halinde, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından en-
vanter kaydı silinir. Bu şekilde zatî demirbaş tabancası envanter kayıtlarından silinen personele,
ikinci kez zatî demirbaş tabanca satışı yapılmaz.

Tabancaların geri alınması
MADDE 7 – (1) Personel, görevde bulunduğu sürece, kendisine satışı yapılan zatî de-

mirbaş tabancasını başkasına devredemez, satamaz veya hibe edemez.
(2) Personelin zorunlu hizmetini doldurmadan ayrılma, kendi isteği ile sözleşme yeni-

lememe, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sözleşme-
sinin fesih edilmesi, vefat, ihraç ve benzeri hallerde, satışı yapılan zatî demirbaş tabancası,
birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince emanete alınır ve zatî tabancası hakkında, personelin
ilişiğinin kesilmesi gerekçesine göre, 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rarıyla yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin
17 nci maddesi veya 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 4 üncü
maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Tutuklanma, gözaltına alınma, açığa alınma, görevden uzaklaştırma ve benzeri hal-
lerde, personelin tabancası, birlik komutanlıkları/kurum amirliklerince geçici olarak alınarak
muhafaza edilir. Bu hallerin devamında, personel meslekten veya Devlet memurluğundan çı-
karılırsa muhafaza altında bulunan tabancalara, ikinci fıkrada belirtilen işlemler yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tabancaların Kayıt, Ruhsat ve Takip İşlemleri

Kayıt işlemi
MADDE 8 – (1) Personele zatî tabanca satış işlemi yapıldığında, üç suret satış belgesi

düzenlenir. Belgenin bir sureti personelin şahsi dosyasına konur, ikinci sureti Jandarma Genel
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca muhafaza edilir, üçüncü sureti ise personele
verilir.
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Ruhsat işlemi
MADDE 9 – (1) Tabancanın cinsi, tipi ve seri numarası, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca şahsi silah envanterine ve personelin kimlik kartına işlenir.
Ruhsat işlemleri, Kanun ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
esaslarına göre yürütülür.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereği yetkili personele bedeli mukabili satışı yapılarak
kayıt ve takip işlemleri personelin şahsi silah envanterinde izlenilen tabancaların ruhsatlarına,
ilgisine göre “Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığının müsaadesi olma-
dan satılamaz, devredilemez, hibe edilemez.” şerhi işlenir.

Takip işlemi
MADDE 10 – (1) Satışı yapılan tabancaların zatî demirbaş tabanca adı altında envanter,

ruhsat ve takip işlemleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yü-
rütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/22)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standardının

yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Ku-
ruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile
19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının
ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER
Ek-1 Dokuma Kumaş Tasarımcısı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/23)

MADDE 1 – 10/4/2012 tarihli ve 28260 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)

MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Mes-

lek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-8 ve Ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2012 28260 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 31/8/2017 30170

2- 27/3/2019 30727 (Mükerrer)

3- 8/12/2019 30972

4- 15/3/2020 31069

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/2/2010 27482

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 17/6/2015 29389 (Mükerrer)

2- 4/6/2018 30441
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6856 

—— • —— 
Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6878 
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İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 6782 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin 

ihalesi yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No: 3356 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler: 
a) İli: İstanbul b) İlçesi: Başakşehir c)Mahallesi: İkitelli-2 
d) Pafta No: - e) Ada No: 802 f) Parsel No: 3 
g) Yüzölçümü: 1.000 m²               h) Satılacak Hisse Oranı: 

1084/2400 (451,67 m2) 
ı) Halihazır: Boş 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok k) İmar Durumu: Konut 
Alanı 

l) Cinsi: Arsa 

3) Muhammen Bedeli: 6.097.545.-TL 
4) Geçici Teminatı:    182.926,35 TL 
5) İhale Tarihi ve Saati: 16 Eylül 2020 - 11:00     Son teklif verme tarih ve 

saati: 16 Eylül  2020 Saat:11:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 
7) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine 

göre Kapalı Teklif Usulü 
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8) İhale şartnamesi: Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı 
yerde ücretsiz görülebilir.  
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 
Bakırköy/İSTANBUL 
Tel: 0212 455 33 88   Fax: 0212 449 51 33 

9) Şartname Bedeli: 1.000.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf  
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet 

kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya 
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç 16 Eylül 2020 saat 11:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında 
teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) 
başvurmaları gerekmektedir. 

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.  

İlan olunur. 
 6864/1-1 
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1536 ADET AKÜ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İşletme ve Yapım Başkanlığı 

ihtiyacı, 1536 adet akü 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, 14/09/2020 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’te 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. 
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve 

onarımı hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2020/454076 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. 

  Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu Hizmetin 

a) Adı 
Fabrikamız 2020/2021 kampanya döneminde 2 adet 

Mühendis, 5 adet Makine Teknisyeni, 5 adet Normal İşçi 

ile 100 gün, kampanya haricinde ise 20 gün 5 adet 

Makine Teknisyeni çalıştırılacaktır. 
b) Niteliği ve miktarı 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri: Burdur Şeker Fabrikası Arıtım Tesisi 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil): 100,00 TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 15/09/2020 Salı 

d) İhale (son teklif verme) saati: Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6847/1-1 
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30 ADET ÇİFT AÇILI X RAY BAGAJ KONTROL  
CİHAZI TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
30 Adet Çift Açılı X Ray Bagaj Kontrol Cihazı Temini ve Tesisi İşi DHMİ İhale 

Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası  : 2020/14 
1-Kuruluşun 
a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA 
b)Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626-204 2878 /Fax no: +90 (312) 2128158 
c) İhale dokümanının görüleceği  
   adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 
Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı, Çift Açılı X-RAY Bagaj Kontrol Cihazı, 30 Adet 
b) Teslim yeri : Teknik Şartname EK-7’de belirtilen Havalimanlarına 

teslim edilecektir. 
c) Teslim Süresi  : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim 
günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az 
olması halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) 
tek partide teslim etmiş olacaktır.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı  
b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 – 14:00 
4. İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve 
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.10 Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak 4.1.9. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin 4.1.10. bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel se ktörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
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b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 
olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 
maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
a)İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç)İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  
4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara 
sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge. 

4.3.4. Cihazların TSE, CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olduğuna 
ilişkin belgeler,  

4.3.5. X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ilişkin istekli ülkesindeki Radyasyon Güvenliği 
Enstitülerinden ya da uluslararası Atom Enerjisi Kurum/Kuruluşunca verilmiş lisans belgesi vb. 
belgeler, 

4.3.6.Teknik Doküman  
-Model ve versiyon olarak teklif edilen X-Ray Bagaj Kontrol Cihazlarına ait (2 ayrı tünel 

ebadına sahip cihazların her biri için ayrı ayrı) güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar 
(kataloglar), bir takım halinde verilecektir. Dokümanların, cihazlarla ilgili tüm detayları 
kapsaması gerekmektedir. Aksi takdirde; eksik ve okunaksız dokümanlar ile yapılacak 
değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kuruluş sorumlu olmayacaktır.  

4.3.7. İstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 5 (beş) yıl 
boyunca teklif ettiği malzemeye ilişkin yedek malzemeyi temin edecek ve 5 yıllık süreyi içeren 
ayrıntılı (teknik şartnamenin EK-6’ya göre hazırlanmış) fiyatlı yedek malzeme listesini 
(yüklenicinin yabancı olması durumunda verilen fiyatlar DAT teslim olacaktır. ) teklifle birlikte 
sunacaktır. Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbestir. 
(Yedek malzemenin satınalınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını 
saklı tutar.) 

4.3.8. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar. 
4.3.8.1. Teknik Şartname Ek-9’da belirtilen formatta olacaktır.  
4.3.8.2. İstekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her 

sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.  
4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış 

hiçbir madde kalmayacaktır.  



3 Eylül 2020 – Sayı : 31233 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

4.3.8.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 
konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 
bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 
madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin 
cevabı olduğu belirtilecektir.  

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır.  

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 
şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.9. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen 
belgeler, 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, X-Ray tabanlı ve/veya Gamma-ray tabanlı ve/veya 

Tomografi tabanlı Bagaj Kontrol Cihazları kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL(Yüzelli Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 6862/1-1 
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30 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ  
TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
30 Adet Kapı Tipi Metal Dedektörü Temini ve Tesisi İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14 üncü 

Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Dosya Numarası : 2020/15 
1-Kuruluşun 
a) Adresi :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32    06560 Yenimahalle/ANKARA 
b)Telefon ve faks numarası :  +90 (312) 204 2000-204 2340-204 2341-204 2348-

204 2626-204 2878 /Fax no: +90 (312) 2128158 
c) İhale dokümanının görüleceği  
    adres : DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma Ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın 
Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 no.lu oda 

2-İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Mal Alımı, Kapı Tipi Metal Dedektörü, 30 Adet 
b) Teslim yeri : Teknik Şartname EK-7’de belirtilen Havalimanlarına 

teslim edilecektir. 
c) Teslim Süresi  : Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeyi sözleşmenin 

tebliğini müteakip en fazla 180 (Yüzseksen) takvim 
günü içerisinde (teklifte belirtilen sürenin daha az 
olması halinde teklifteki bu süre dikkate alınacaktır) 
tek partide teslim etmiş olacaktır.  

3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı  
b) Tarihi ve saati : 27.10.2020 – 11:00 
4. İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2. İdari şartname ekinde yeralan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi 
Başkanlığına/Kuruluşun göstereceği banka hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.9. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve 
yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde 
bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.10 Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay 
çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki 
ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge  

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini 
göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 
sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
bu ortak 4.1.9. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.  

Yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi 
içinde kullanılması halinde bu belgeyi kullanan ortağın 4.1. maddenin 4.1.10. bendindeki belgeyi 
de sunması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul 

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 
bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere 
ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:  
 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki (a), (b) 

maddesinde bulunan belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
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a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler  
4.3.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip 
bir başka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu durumu tevsik eden belge,  

4.3.4. Teklif edilen cihazların, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. 
No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olduğuna ilişkin; TSE, ISO 9001:2008 
ve CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olduğuna dair belge/belgeler,  

4.3.5. Teklif edilecek cihazın ECAC CEP Management Group (ECAC Ortak 
Değerlendirme Süreci Yönetimi Grubu) veya STAC (Transports Urbains de l’Agglomération 
Chambérienne – Fransa) tarafından gerçekleştirilen testten geçtiğine dair bahse konu test 
merkezleri tarafından verilen belge, Bu husus ilgili test merkezinin web sitesinden kontrol 
edilecektir. 

4.3.6. Cihazların, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri 
(Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda 
uluslararası düzenlemelere uygun olduğuna ilişkin belge, (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 
6527, IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI, vb).  

4.3.7. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip 
olmadığına ilişkin, teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb.) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş 
laboratuvarlardan veya konu ile ilgili yetkili Kurum/Kuruluşlardan alınmış belge. 

4.3.8.Cihazların, ECAC Doc. No 30’da belirtildiği şekilde, “Standart 2” ye uygun 
olduğuna dair belge/beyan, 

4.3.9. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen 
belgeler. 

4.3.10. Katalog Broşür, Teknik Doküman; 
4.3.10.1.Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır. 
4.3.10.2. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD’leri teklifle beraber verecektir. 
4.3.11. İstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıl 

boyunca teklif ettiği malzemeye ilişkin yedek malzemeyi temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren 
ayrıntılı (teknik şartnamenin EK-6’ya göre hazırlanmış) fiyatlı yedek malzeme listesini 
(yüklenicinin yabancı olması durumunda verilen fiyatlar DAT teslim olacaktır.) teklifle birlikte 
sunacaktır. Kuruluşumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. 
(Yedek malzemenin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını 
saklı tutar.) 

4.3.12. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar; 
4.3.12.1. Teknik Şartname Ek-9’da belirtilen formatta olacaktır.  
4.3.12.2. İstekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her 

sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.  
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4.3.12.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, 
cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır.  

4.3.12.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 
konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 
bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 
madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin 
cevabı olduğu belirtilecektir.  

4.3.12.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar 
verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde 
cevaplandırılacaktır.  

4.3.12.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 
şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Bu ihalede benzer iş olarak, “Metal Dedektörleri” kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüzelli Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma ya da kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı 
isteklilerde aranmaz.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde 

bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-
136 no.lu odaya elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür.  
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13. Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 6863/1-1 
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TAŞIT MÜBADELE İLANI 
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından: 
4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan 2008/14176 sayılı Emniyet Genel 

Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve 
İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif marka ve 
model (41) adet HEK taşıtın mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 
b) Adresi : Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Mah. Elazığ 

Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası Yenişehir/DİYARBAKIR 
c) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 412 262 51 37, FAX: 0 412 262 13 09  
ç) Elektronik posta adresi : cengizyilmaz@jandarma.gov.tr 
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı: 
Ekonomik ömrünü doldurmuş; Toplam (41) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıt. 

Bu taşıtların (41)’i de HEK durumunda olup, bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki 
taşıtlardır. Mübadeleye esas taşıt bilgileri www.jandarma.gov.tr. adresinde bulunan ilan 
sayfasında yayınlanacaktır. 

3 - İdare Tarafından Alınacak Mübadele Konusu Mal/Malzeme ve Taşıtların Durumu ve 
Özellikleri: (4) adet 2020 model Fiat Egea Sedan Urban Plus 1.4 Fire 95 hp marka binek tipi 
Beyaz renk taşıt ve (4) adet Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 hp marka binek tipi, beyaz renk 
taşıt, ile başlanacaktır. Eşitliğin bozulmaması halinde 1 pey lastik ile (1 Pey; (4) adet 2020 yılı 
üretimi Lassa 205/80R16 A/T 104 XL araç lastiği ve (4) adet 2020 yılı üretimi Lassa marka 
195/65R15 Yol Tipi 91 H araç lastiği içerecek şekilde (toplam 8 lastik) bir gruptan oluşmaktadır.) 
artırmaya başlanacak ve pey artırarak mübadeleye devam edilecektir. Taşıtlar ve lastikler 2020 
model ve kullanılmamış olacaktır. 

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Teslim Edileceği Yer ve Tarih: 
Mübadelede teklif edilen araçlar Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası 

Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 821 Nu.lı 
Birlik Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra 
yüklenici, alınacak malı (60) (Altmış) gün içinde idareye teslim etmek zorundadır. 

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/Malları Teslim Alma Yeri ve Tarihi: 
Mübadele karşılığı verilecek (40) adet taşıt Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel 

İdaresi Arkası Yenişehir/ DİYARBAKIR adresinden, (1) Adet taşıt Lice J.Komd.A.K.lığı 
Muradiye Mah. Hıncıs Sok. No: 1 LİCE adresinden teslim alınacaktır. Mübadelesi yapılan 
taşıtların mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) (otuz) takvim günü 
içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. Araçların üzerinde 
bulunan Jandarma yazısı ve işaretleri yüklenici tarafından silinecek/sökülecek ve müteakiben 
araçların alınmasına izin verilecektir. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı Yer: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale 

Salonu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi 
Arkası Yenişehir/DİYARBAKIR 

b) Tarihi ve saati: 21.09.2020 günü saat: 14.00 
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7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel; 
930.345.55, TL (DokuzyüzotuzbinÜçyüzkırkbeşTLellibeş KR) 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli: 
931.200.00, TL (DokuzyüzotuzbirbinİkiyüzTLsıfır KR) 
9 - Mübadeleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Uygulanacak Kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 27.936,00 TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

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

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

Komutanlığı, Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası Yenişehir/DİYARBAKIR 
adresinde bulunan İhale Komisyonunda görülebilir ve MSB Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık 
Müdürlüğüne elden veya İBAN hesabına (TC ZİRAAT BANKASI TR91 0001 0000 9100 0010 
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0053 57) ödenecek 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı idarenin yukarıdaki adresinde bulunan 
İhale Komisyonundan temin edilebilir. (Açıklamalar bölümüne firma ise Vergi Kimlik No’su, 
şahıs ise TC Kimlik No’su ile birlikte Mübadele Doküman Bedeli yazılması rica olunur Örneğin; 
“12345678 VKN’li firmanın Mübadele Doküman Bedeli” yada “12345678900 TC’li şahsın 
Mübadele Doküman Bedeli” şeklinde). Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 21.09.2020 günü saat 13.00’e kadar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, 
Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası Yenişehir/DİYARBAKIR adresine (İhale 
Komisyonuna), 18.09.2020 günü saat 13:00-14:00 arasında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 
İhale Komisyon Başkanlığı İhale Salonu, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aziziye Mah. 
Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası Yenişehir/DİYARBAKIR adresinde yerini alacak olan 
İhale Komisyonuna verilecektir. 

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

Pey Miktarı aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 
1 Pey; (4) adet 2020 yılı üretimi Lassa 205/80R16 A/T 104 XL araç lastiği ve (4) adet 

2020 yılı üretimi Lassa marka 195/65R15 Yol Tipi 91 H araç lastiği içerecek şekilde (toplam 8 
lastik) bir gruptan oluşmaktadır. Artırımlar bu pey üzerinden yapılacaktır. 1 pey miktarı ortalama 
olarak 3.200,00 TL’ye tekabül etmekle birlikte, (33) Pey miktarına ulaşıldığı takdirde, pey 1 araca 
(Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 hp marka binek tipi beyaz renk taşıt) dönüştürülecek, artırıma 1 
peyden devam edilecektir. 

Pey içerisinde bulunan lastikler LASSA marka lastik haricinde; BRİDGESTONE, 
GOODYEAR, PİRELLİ, HANKOOK, MİCHELİN, CONTİNENTAL markalarda aynı 
özelliklerde lastikte verilebilir. (Bu markalara ait alt markalar kabul edilmeyecektir.) 

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

15 - Bu mübadelede kısmi teklif verilemez. 
16 - Mübadelesi yapılacak olan 40 (Kırk) taşıt ilan tarihinden itibaren mübadele 

tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Diyarbakır İl 
Jandarma Komutanlığı, Aziziye Mah. Elazığ Yolu 5. Km. İl Özel İdaresi Arkası Yenişehir/ 
DİYARBAKIR adresinde 1 (Bir) adet taşıt ise Lice J.Komd.A.K.lığı Muradiye Mah. Hıncıs Sok. 
No: 1 LİCE adresinde görülebilir. Araçları görmek için öncesinde bilgi verilmelidir. Bilgi için 
0412 262 5137 dahili 8185-8186-8187-8188-8189 

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

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 6806/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: 
Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 3 (üç) adet 

taşınmaz satış ihalesidir. 

S Mahalle Ada Parsel Alan m2 
İmar 

Durumu 
Muh. Bed. Geç. Tem. İhale Tarihi 

İhale 

Saati 

1 Pervane 10180 1 875,00 
Konut 

Alanı 
4.000.000,00 120.000,00 15.09.2020 15:00 

2 Yenidoğan 7747 1 1.386,00 
Konut 

Alanı 
7.500.000,00 225.000,00 15.09.2020 15:05 

3 Kötügöller 10699 1 2.901,04 
Konut 

Alanı 
3.800.000,00 114.000,00 15.09.2020 15:10 

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

taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde, Kayseri Kocasinan 

Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye 

iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 15.09.2020 SALI 

günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve 

telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a 

maddesine göre Kapalı Teklif Usulü (Artırma) ile yapılacaktır. 

Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve 

İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale 

dosya bedeli 500,00-TL (Beşyüz Lira) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 

Gelir Şefliğinden temin edilebilir 

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: 

Yukarıdaki tabloda muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, 

ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 

3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, 

Vakıfbank Tüm Şubeler, (TR 6500 0150 0158 0072 9252 1531) İban numaralı Belediyemiz 

hesabına, dekontta taşınmazın ada ve parsel numarasını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka 

teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda taşınmazın ada ve parsel numaraları 

yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır. 
Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde İhale bedelinin 

% 25’i, Vergiler, İlan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup 
peşin ödenecektir. Kalan tutar ise 15 (on beş) eşit taksit halinde ödenecektir. İhale bedelinin 
tamamının peşin ödenmesi durumunda, İhale bedeli üzerinden %5 indirim uygulanacaktır. 
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Taksitli ödeme durumunda kalan taksitlerin tamamı tek seferde peşin olarak ödenirse peşin 
ödenecek miktar üzerinden %5 indirim uygulanır. İndirim oranı Muhammen bedelin altına 
düşemez, böyle bir durumda Muhammen bedel üzerinden peşin ödeme kabul edilecektir. 

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler: 
7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler; 
7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 
7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 
7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 
7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 
7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 
7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 
Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.1.7-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 
dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza 
edilmesi gerekmektedir, 

7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 
7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 
olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin 
Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler; 
7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi, 
7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden 

alınacaktır), 
7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 
7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, 
Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 

7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı), 

7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına Vekâleten ihaleye 
katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir 
noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. 

7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden 
alınacaktır), 

7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini 
gösterir genel kurul kararı (Aslı), 
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7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi 

belirten karar Defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza 

beyannamesi (Aslı) 

7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan 

alınmış olan belge (Asılları), 

7.2.11-) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale 

dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden ya da yetkili vekili 

tarafından imza edilmesi gerekmektedir, 

7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü 

belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi 

olması gerekmektedir. 

Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme 

edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 

7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde 

belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, 

aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir. 

7.3.2-) 2018 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, Noter tasdikli 

ortaklık sözleşmesi (Aslı), 

Madde 8- Zarf İçerisinde Olması Gereken Belgeler: 

8.1-) İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 2886 Sayılı Kanunun, 37. Maddesine göre 

hazırlanacak teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler 

reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır). Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup 

kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi 

yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

8.2-) Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir; 

8.2.1-) Teklif mektubunu içeren İç zarf, 

8.2.2-) İhale katılımcısının ihaleye katılım şekline göre (Gerçek kişi, Gerçek kişiler 

ortaklığı, tüzel kişilik, tüzel kişilikler ortaklığı, vb.), yukarıda (7.1) , (7.2) ve (7.3) bentlerinde, 

gerçek kişi ve tüzel kişilerden istenilmiş olan belgelerin ihale katılımcısının, katılım durumuna 

göre hangisi uygunsa o belgelerin tamamı. 

Madde 9- İhale İlanı Hakkında: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 6890/1-1 
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ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR 
TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan II. Kategori Atık Yağların satışı 

yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
Satış Kayıt Numarası : 2020/2 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Batı Raman yolu 2. Km Erköklü köyü arkası BATMAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 488 215 04 08 - 0 488 215 04 12 
c) Elektronik posta adresi : 16grupmd@teias.gov.tr 
2 - İhale konusu satış işinin; 
a) Niteliği, türü ve miktarı : II. Kategori Atık Trafo Yağı. 

SIRA 
NO 

MAMÜL MİKTARI BULUNDUĞU YER 
ATIK 

KODU 

1 
I. Kategori 
Atık Yağ 

Yaklaşık 
135.000 

kg 

16. Bölge Müdürlüğü Kampüs sahası, Diyarbakır III 
TM, Kızıltepe Serkan AY TM ve Cizre TM Trafo 
Merkezleri 

13.03.10 

a) Teslim edileceği yer : 16. Bölge Müdürlüğü Kampüs sahası, Diyarbakır III TM, 
Kızıltepe Serkan AY TM ve Cizre TM Trafo Merkezleri 

b) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün 
içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge 
Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip 
teslimata başlanacaktır. 

ç) İşin süresi : Sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz 
  hesabına yatırılmasına müteakip 30 (Otuz) iş günüdür. 
3 - Satış İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu 
  Batı Raman yolu 2. Km Erköklü köyü arkası BATMAN 
b) Tarihi ve saati : 14.09.2020 - Saat:11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

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

sunmaları gerekir: 
a) 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 

ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin görevlilerini 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, 
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c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli  
ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu, 
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Atık yağları satın alacak firma, taşıma-nakliyat ve geri kazanım için Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği 16. ve 21. maddeler gereğince Bakanlıktan Çevre Lisansı almış olmalı ya 
da anlaşmalı olduğu firmanın iş bu yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak zorundadır. Atık 
yağ taşınması ve geri kazanımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış firmaların 
konu ile ilgili lisanslarının aslını veya noter tasdikli suretlerini teklifleri ile beraber Bölge 
Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 
bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
İhale dokümanı, TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Batı Raman 

yolu 2. Km Erköklü köyü arkası BATMAN adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. bedeli T.C. 
Ziraat Bankası Batman Merkez Şubesi 37712044-6041 nolu hesap numarasına yatırılarak satın 
alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 
dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 120,00 TL. doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası 
Batman Merkez Şubesi 37712044-6041 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale 
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale 
dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks 
numarasına göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da 
eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 11:00’a kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 
Servisi- Batı Raman yolu 2. Km Erköklü köyü arkası BATMAN adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her 
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 12/12/2020 tarihinden 
önce olmayacak şekilde verilmelidir. 

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan 
ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm 
bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası 
(Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 
Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 6801/1-1 
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SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALANACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-944 / TPAO / Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üretim saha ve 

istasyonlarında çalışan vardiyalı personellerin işe gidiş-gelişlerinde kullanılacak Sürücülü Araç 
Kiralama Hizmet işi AÇIK İHALE USULÜ ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2020/450426 
1 - İdarenin 
a) Adı : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10   06530 

Çankaya / ANKARA 
c) Telefon ve Faks No. : 0312 207 27 06 FAX: 0312 286 90 73 
d) İlgili Personel : Dilek ÖZYURT / İhale Sorumlusu 
e) Elektronik posta adresi (varsa): ihale@tpao.gov.tr   ddur@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın; 
a) Dosya Numarası : TDLHZM-944 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 (Onyedi) AY süre ile TPAO / Batman Bölge 

Müdürlüğü’ne bağlı üretim saha ve istasyonlarında 
çalışan vardiyalı personellerin işe gidiş-gelişlerinde 
kullanılacak 2 adet sürücülü yarım otobüs, 23 adet 
sürücülü Minibüs, 1 adet 4X4 sürücülü Pick-Up araç 
ve 24 adet sürücülü Binek Araç/Taksi olmak üzere 
toplam 50 adet sürücülü araçla taşıma ve servis işidir. 

c) Yapılacağı Yer : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı üretim saha 
ve istasyonları. 

d) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 17 (Onyedi) AY’dır. 
Ancak Yüklenicinin sözleşme bitiminden 30 (otuz) 
gün önce sözleşmenin aynı fiyat ve şartlarda 
uzatılmasını talep etmesi ve İdareninde uygun görmesi 
halinde sözleşme en fazla sözleşme süresi kadar 
uzatılabilir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ 

İHALE SALONU 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 / 06530 Çankaya/ 

ANKARA 
b) Tarihi ve saati : 22/09/2020 - Saat 14:30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile e- 
posta adresi; 
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b) 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 ilgili 
meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını 
gösteren makbuzlar, 

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

h) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair dekont/belge, 
j) Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği A1 Yetki Belgesi, D2 Yetki 

Belgesi ve K1 Yetki Belgesi teklif ekinde sunulacaktır. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.3.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu 

veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 
alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme 
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 
son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren 
belgeleri, 

sunması zorunludur. 
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İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların 
her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş 
deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. 
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak 
kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin 
yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan 
ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 
Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu 
kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış “Öğrenci Taşıma” 

işi benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhale dokümanı; 
TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 617 nolu 

odada görülebilir ve şartname bedeli 500,00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu, TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR970001500158007 
290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı 
adresten elden yada e-mail yoluyla temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur. (Banka dekontunun orijinali veya EFT belgesi İdareye teslim 
edilecektir.) 

6 - Teklifler, 22/09/2020 tarih Saat 14:30’a kadar TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

9 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
11 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 6846/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6915/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6916/1-1 

  



Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 3 Eylül 2020 – Sayı : 31233 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6917/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6896/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6897/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6898/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6899/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6900/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6900/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6901/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6902/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6903/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6904/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6904/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6905/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6886/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/1/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/2/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/3/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/4/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/5/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 6918/6/1-1 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulundan:  

 
 6892/1-1 

—— • —— 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
31.08.2020 tarih ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Fen 

Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Doktor Öğretim Üyesi ilanı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 
BİRİM UNVAN ADET ALAN 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Fiziko Kimya (Polimer Kimya) 

 6922/1-1 
—— • —— 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
DÜZELTME İLANI 

28.08.2020 tarihli ve 31227 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 
Akademik Personel Alım İlanımızda A) Öğretim Üyesi Kadrolarına (Profesör, Doçent, Doktor 
Öğretim Üyesi) Ait İlan kısmında yer alan 20 Sıra No’lu Fen Edebiyat Fakültesi Anorganik 
Kimya Anabilim Dalı 2. Derece 1 adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için İlana Başvuruda 
Aranacak Özel Şartlar Bölümü “Dimerik Cp molibden ve tungsten bileşiklerinin epoksidasyon 
reaksiyonlarında katalizi üzerine çalışmaları bulunmak.” şeklinde düzeltilmiştir. 

 6924/1-1 
—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6888/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 6889/1-1 
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri uyarınca, Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve 
Yükseltme Kriterleri’nde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 
• Doktor Öğretim Üyesi kadroları için müracaat edecek adayların, başvuru formuna 

https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 adresinden ulaşılabilir. Başvurmak istedikleri birim ve 
anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet 
fotoğrafını, nüfus cüzdanının fotokopisini, yabancı dil belgesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve 
konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları içeren dosyaya Öğretim Üyeliğine Atama ve 
Yükseltme Kriterlerine göre Word formatında hazırlanmış puan cetvelini ekleyip, elektronik 
başvuru dosyasını oluşturacaklardır. Bu dosyadan 1 (bir) adet basılı olarak, 3 (üç) adet elektronik 
ortamda (CD/Flash Bellek) hazırlayarak şahsen ilgili Dekanlığa başvurmaları gerekmektedir. 

• Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) 
gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Zamanında yapılmayan, eksik belge ile 
yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Genel Açıklamalar: 
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesindeki genel şartları ve 

ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir. 
2) Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat 

sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. 
3) Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuramazlar. 
4) Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz 

sayılır. 
5) Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir. 
6) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate 

alınmayacaktır. 
7) Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde 

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. 
8) Müracaat eden adayların Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve 

Yükseltme Kriterlerinde (https://erzurum.edu.tr/birim/personel/ adresinden ulaşılabilir) belirtilen 
esaslara uyup uymadığı ilgili birimlerce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” 
tarafından incelenecek, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların 
müracaatları kabul edilecektir. 

Not: Son başvuru tarihi tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak 
değerlendirilecektir. 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER 

FAKÜLTE ADI BÖLÜM ADI Anabilim 
Dalı Adı 

Kadro 
Unvanı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi Başvuru Koşulu 

MÜHENDİSLİK 
VE MİMARLIK 
FAKÜLTESİ 

Elektrik-
Elektronik 

Mühendisliği 
Bölümü 

Haberleşme 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

3 1 

Haberleşme alanında 
doktora yapmış olup 
mikroşerit yama antenler 
konusunda çalışmalar 
yapmış olmak 
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FEN 
FAKÜLTESİ 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 
Genetik 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Genotoksisite ve kanser 
üzerine çalışmalar yapmış 
olmak 

Moleküler 
Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 
Moleküler 

Biyoloji 
Dr. 

Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Kanser hücrelerinde ilaç 
dirençliliği üzerine çalışmalar 
yapmış olmak 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 

FAKÜLTESİ 

Beslenme ve 
Diyetetik 

Toplum 
Beslenmesi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Yeme davranışı ve yeme 
farkındalığı konusunda 
çalışmaları olmak 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Ortopedik 
Fizyoterapi 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Torasik çıkış sendromu 
hastalarında fizyoterapi ve 
rehabilitasyon uygulamaları 
konusunda çalışmaları olmak 

Hemşirelik Halk Sağlığı 
Hemşireliği 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Halk Sağlığı Hemşireliği 
alanında doktora yapmış 
olmak 

İKTİSADİ VE 
İDARİ 

BİLİMLER 
FAKÜLTESİ 

İktisat Bölümü İktisat 
Politikası 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 

İktisat alanında doktora 
yapmış olup Türkiye-Çin 
enerji ilişkileri ve gelir 
dağılımı konularında çalışma 
yapmış olmak 

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ 

Psikoloji 
Bölümü 

Sosyal 
Psikoloji 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

3 1 
Sosyal Psikoloji alanında 
yüksek lisans ve doktora 
yapmış olmak 

 6837/1-1 
—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve 
Bölüme/Anabilim Dalı tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, 
YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, 
Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin 
Onaylı örneği, yayın listesi, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği 
dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan (onaylı tüm mezuniyet diplomaları dahil) altı 
(6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. 

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve 
Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine 
yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi 
içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 
İlk Başvuru Tarihi : 03.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 18.09.2020 
 

BİRİM BÖLÜM/ALAN UNVANI SAYISI ARANAN ŞARTLAR 

Mühendislik 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Bölümü 
Prof. Dr. 1 

Endüstri Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği 
bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 
Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında 
almış olmak. Bu alanlar ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği, Çalışma Hayatının Kalitesi alanlarında 
yayın ve çalışmaları olmak. 

 6813/1-1 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 

Devri İşi’nde kesim kabulü yapılan; 

• Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Km:0+000-105+227) arası, 

• Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Km:218+250-275+048) 

arası kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki 

Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

onaylanmıştır. 

1. Otoyolun bu kesimi 04.09.2020 tarihinde saat: 23:59’dan itibaren trafiğe açılacaktır. 

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında 

Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya 

duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, 

kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır. 

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, 

motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi 

yasaktır. 

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların 

müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat) 

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda 

duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki 

emniyet şeridinde (bankette) durulabilir. 

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına 

tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli 

Şirketten izin almaları gerekmektedir. 

7. Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 

Devri İşi’nde kesim kabulü yapılan; 

• Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Km:0+000-105+227) arası, 

• Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Km:218+250-275+048) 

arası kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket 

tarafından yürütülecektir. 

8. 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. 

maddesi gereğince ilan olunur. 6887/1-1 
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak 
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 
26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2018 
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen 
pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
 

İLAN 
SIRA 
NO 

UNVANI 
KPSS PUAN 

TÜRÜ 
BÜTÇE 
TÜRÜ 

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER 

1 Büro Personeli KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

1 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla 
İlişkiler önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

2 Büro Personeli KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

2 

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, 
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, 
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı 
önlisans programlarının birinden mezun 
olmak. 

3 Büro Personeli KPSS(P3) 
Özel 
Bütçe 

3 
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-
Muhasebe lisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

4 Büro Personeli KPSS (P3) 
Özel 
Bütçe 

1 

Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, 
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım, Bilgisayar Teknolojisi ve Büro 
Yönetimi Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

5 Büro Personeli KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

1 

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, 
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

6 Laborant KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

1 
Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık 
Teknikerliği önlisans programlarının birinden 
mezun olmak. 

7 Laborant KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

1 
Tarımsal Laboratuvar, Laboratuvar, 
Laboratuvar Teknolojisi önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 

8 Tekniker KPSS (P93) 
Özel 
Bütçe 

1 

Grafik, Açık Hava Reklam Ürünleri ve 
Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve 
Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans 
programlarının birinden mezun olmak. 
Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2 (iki) 
yıl deneyim sahibi olup bu deneyimini SGK 
Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. 
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A- GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR: 
1 - Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması. 
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması. 
3 - Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş 

olmak. önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puan türü 
esas alınacaktır. 

4 - Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden 
İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet 
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi 
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 
bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden 
istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler 
atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili 
belgenin ibrazı istenecektir.) 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 
1 - Adaylar başvurularını, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15’inci günün 

mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi 
(online) şekilde yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

2 - Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-devlet şifreleri ile giriş 
yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar 
başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri (istenen unvanlar için deneyim belgesi, 
sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında 
online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru 
yapabilecektir. Birden fazla ilana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları 
kabul edilmeyecektir. 

3 - Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz 
doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem tarafından başvuru takip 
numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru 
süresince güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge 
yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). 

4 - Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem 
başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir 
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2018 KPSS (B) grubu 

sınavlarından (KPSSP3 ve KPSSP93) puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde 
diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya 
hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve 
diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde 
https://ik.isparta.edu.tr adresinden eposta adresi ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. 
Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden 
ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir 
tebligat yapılmayacaktır. 

2 - İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak 
kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit 
edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. 

3 - İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. 
Başvuru Tarihleri: 
Başvuru Başlangıç Tarihi : 03.09.2020 (Mesai Başlangıcı 08:30’da) 
Başvuru Bitiş Tarihi : 17.09.2020 (Mesai Bitimi 17:30’da) 
 6802/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 

PROGRAMI 

KADRO 

UNVANI 

KADRO 

SAYISI 
NİTELİK 

Hukuk Fakültesi 

Ticaret 

Hukuku 

Anabilim Dalı 

Prof. Dr. 1 

Ticaret Hukuku alanında Profesör 

unvanı bulunmak, Ticari İşletme 

Hukuku, Şirketler Hukuku, Banka 

Hukuku, Marka Hukuku, Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Hukuku alanlarında kitapları 

be Makaleleri bulunmak, İngilizce ve 

Fransızca dillerine hakim olmak. 

Hukuk Fakültesi 

Ticaret 

Hukuku 

Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

Ticaret Hukuku alanında Yüksek 

Lisans ve Doktora yapmış olmak, 

Ticaret Hukuku alanında Lisans ve 

Yüksek Lisans dersleri vermiş olmak. 

İngilizce diline hakim olmak. 

Adayların; 
1. Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
2. 2 Adet Fotoğraf 
3. Nüfus Cüzdan Sureti 
4. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri(Profesör ve Doçent 

adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik 
belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve 
yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise 
ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (03.09.2020-17.09.2020) şahsen teslim 
etmeleri gerekmektedir. (Profesörler için 6 takım, 1 adet Hard Copy-5 adet CD/USB olacak 
şekilde, Dr. Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde) 

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa) 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması 
halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 17.09.2020) 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin 

http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır. 
 6824/1/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki 

Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş 
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış 
olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır. 

FAKÜLTE/ 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜMÜ/ 
PROGRAMI 

KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

NİTELİK 
ALES - YDS 
EŞDEĞERİ 

PUANI 

Hukuk Fakültesi 
Genel Kamu 

Hukuku 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak, 
İngilizce veya Fransızca 
diline hakim olmak. 

ALES:70 
YDS/Dengi:50 

İLAN TAKVİMİ 
Duyuru Başlama Tarihi : 03.09.2020 
Son Başvuru Tarihi : 17.09.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 21.09.2020 
Sınav Giriş Tarihi : 23.09.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.09.2020 
İSTENEN EVRAKLAR 
1. 1 Adet Fotoğraf 
2. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) 
3. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş 
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
5. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploması ve Not Belgeleri 

Fotokopileri) 
6. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
7. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması 

gerekmektedir) 
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge 

(Bakaya durumda olmamak) 
9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile 

gönderilmesi gerekmektedir.)(Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen 
kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir.) 

10. Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi. 
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen 

veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve 
süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde 
yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Not: Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 
İlanlar ile ilgili tüm bilgiler ve başvuru koşulları Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr 

adresinde yer almaktadır. 
Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi - Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

İlkbahar Sok. No: 1   34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
 6824/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Antalya İli, Kepez ve Muratpaşa İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Düden Şelalesi ve

Çayı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda,
Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2918)

–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık
Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda,
Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2919)

–– Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı
Taşınmazların Yapımı Planlanan Meydan Projesinin İvedilikle Hayata Geçirilmesi
Amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2920)

–– Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2921)

–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Arıcaklar KÖK-Söğütçük Grubu
Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
(Karar Sayısı: 2922)

–– 154 kV Pancar TM-DDY Cumaovası TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2923)

–– Amasya İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme
Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2924)

–– Samsun-Kalın Demiryolu Hattı Modernizasyon Projesi Kapsamında Demiryolu Hattının
154. Kilometresi Civarındaki Heyelanların Önlenmesi ve Hat Güvenliğinin Sağlanması
Amacıyla, Amasya İli, Merkez İlçe, Büyükkızılca Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan
Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 2925)

YÖNETMELİKLER
–– Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı İnsangücü İhtiyacının Planlanması Hakkında Yönetmelik
–– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Görevlerinde

Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2020/22)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2020/23)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(No: 2020/24)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/14347 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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