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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SIĞIR KARKASININ SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sığır karkasları için sınıflandırma ölçütlerinin

belirlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına ilişkin kuralları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sığır karkasları için belirlenen sınıflandırma ölçütleri

ile sınıflandırma ölçütlerinin uygulanması, denetlenmesi ve pazar fiyatlarının raporlanmasına
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 30 uncu, 31 inci, 41 inci ve 44 üncü maddelerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
c) Bakanlık denetçisi: Yetkili merci tarafından görevlendirilen veteriner hekimleri,
ç) Karkas: Kesilen hayvanın; kanının akıtılması, baş ve ayaklarının ayrılması, derisinin

yüzülmesi ve iç organlarının çıkarılmasından sonra geriye kalan tüm gövdesini,
d) Kaydedilen fiyat: Aynı kesimhanede aynı hafta içinde kesilen, eşdeğer kategori ve

sınıfa ait karkaslar için ödenen ortalama fiyatı,
e) Komisyon: Karkas Sınıflandırma Komisyonunu,
f) Pazar fiyatı: Sınıflandırma ölçütüne dayalı olarak oluşturulan ve kesimhaneye geti-

rilen 8 ay ve üzeri hayvan için tedarikçiye ödenen katma değer vergisi hariç net fiyatı,
g) TÜRKVET: Bakanlığın büyükbaş ve küçükbaş hayvan kayıt sistemini,
ğ) Uzman sınıflandırıcılar: Sınıflandırma işi için yeterlikleri sertifikalandırılmış vete-

riner hekimleri,
h) Yarım karkas: Karkasın boyun (servikal), sırt (dorsal), bel (lumbal) ve sağrı (sakral)

omurları ile göğüs kemiği (sternum) ve işiopubik simfisiz’in ortasından simetrik olarak ikiye
bölünmesi ile elde edilen parçasını,

ı) Yetkili merci: Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Sığır Karkası Kategorileri, Sığır Karkasının Sınıflandırılması,
Hazırlanması ve Tanımlama

Sığır karkası kategorileri
MADDE 5 – (1) Sığır karkasları aşağıda yer alan kategorilere ayrılır:
a) Kastre edilmemiş yaşı on iki ay ile yirmi dört ay arası erkek hayvanların karkasları: “A”
b) Kastre edilmemiş, yaşı yirmi dört ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “B”
c) Kastre edilmiş, yaşı on iki ay ve üstü erkek hayvanların karkasları: “C”
ç) Doğum yapmış dişi hayvanların karkasları: “D”
d) Yaşı on iki ay ve üstü diğer dişi hayvanların karkasları :“E”
e) Yaşı sekiz ay ile on iki ay arası hayvanların karkasları: “Z”
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(2) Sığır karkaslarının, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine uygun olarak yaş
tayinleri doğrulanır.

Sığır karkasının sınıflandırılması
MADDE 6 – (1) TÜRKVET’e kayıtlı sığırların karkasları, Ek-1’de yer alan kas yapı-

sına ve Ek-2’de yer alan yağ örtüsüne göre değerlendirilerek sınıflandırılır.
(2) Ek-1’de yer alan kas yapısı sınıflandırmasında “S” harfi ile tanımlanan sınıf, diğer

sınıflardan üstün çift kaslı karkas tipleri için kullanılır.
(3) EK-1’de belirtilen sınıflar için karkas yapısı;
a) Sınıfını tam olarak temsil ediyorsa (=),
b) Ne bulunduğu sınıfı ne de bir alt sınıfı temsil ediyorsa (-),
c) Bulunduğu sınıfın bir üstü olarak değerlendirilememekle birlikte sınıfın normal ya-

pısından daha iyi kondisyonda ise (+),
işaretleri sınıfı belirten harfin yanına eklenir.
Sığır karkasının hazırlanması
MADDE 7 – (1) Sığır karkasları ve yarım sığır karkasları;
a) Baş ve ayaklar olmaksızın (baş, boyun (atlantooksipital eklemden), ayaklar (karpo-

metakarpal eklemden) ve tarsometatarsal eklemlerden kesilerek karkastan ayrılır),
b) Böbrekler, böbrek yağı ve pelvik yağı bulunmaksızın,
c) Göğüs ve karın boşluğundaki organlar olmaksızın,
ç) Genital organlar ile bu organlara bağlı kaslar ve meme ile meme yağları olmaksızın,
hazırlanır.
(2) Birinci fıkraya ilave olarak pazar fiyatlarının oluşturulabilmesi amacıyla yetkili

merci tarafından farklı bir hazırlama şekli belirlenebilir.
Sınıflandırma ve tanımlama
MADDE 8 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda

İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onaylı kesimhane iş-
letmecisi;

a) Kesimhanesinde kesilen yaşı sekiz ay ve üzeri sığırlardan elde edilen ve 17/12/2011
tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine
İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik gereği sağlık işareti taşıyan tüm karkas veya yarım
karkasların, bu Yönetmeliğe uygun olarak sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamak için
tedbirler alır.

b) Karkasın sınıflandırılma ve tanımlanmasının kesimhanede yapılmasını sağlar. Ancak,
yıllık ortalama olarak haftada yaşı sekiz ay ve üzeri yüz elli baş ve altında sığır kesen onaylı
kesimhanelerde bu sınıflandırma ve tanımlamanın yapılması zorunlu değildir.

(2) Yağ örtüsüne göre yapılan sınıflandırmanın işaretlenmesi ve tanımlanması; karkas-
lardan veya yarım karkaslardan, karkasın bulunduğu yağ sınıfının tespitini etkilemeyecek kadar
dış yağ tabakasının asgari uzaklaştırılmasından sonra yapılır.

(3) Karkasların sırasıyla tartımı, sınıflandırması ve işaretlemesi hayvanın kesimi ve ka-
nın akıtılmasından sonra en geç bir saat içerisinde yapılır.

(4) Karkaslar, beşinci maddede belirtilen karkas kategorisini ve Ek-1 ve Ek-2’de belir-
tilen kas yapısı ve yağ örtüsü sınıflarını gösteren bir işaret yoluyla tanımlanır. İşaretleme; sı-
nıflandırma işlemi esnasında, okunabilir, silinmez, toksik olmayan, ısıya, suya dayanıklı ve
gıda kodeksine uygun renklendirici kullanılarak karkasın dış yüzüne damgalama yoluyla ya-
pılır. İşaretleme karkasın her bir çeyreğine ve yüzeyine uygulanır. Damgalanacak harflerin ve
şekillerin yüksekliği en az iki cm olur. İşaretler ön çeyreklerde sternumun kesik kenarından on
cm ile otuz cm mesafede göğüs üzerine ve arka çeyreklerde dördüncü bel omuru hizasında
kontrfileye uygulanır.
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(5) İşaretleme, etiketleme yoluyla da yapılır. Etiketlemeye ilişkin esaslar şunlardır:
a) Etiketler, sadece hayvanların kesildiği onaylı kesimhanelerde bulunur ve uygulanır.

Etiketler elli cm2’den küçük olamaz.
b) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere ilave olarak, etiketlerde

aşağıdaki bilgiler de yer alır:
1) Kesimhanenin onay numarası.
2) Kesilen hayvanın bireysel tanımlama numarası veya kesim numarası.
3) Kesim tarihi.
4) Karkasın ağırlığı.
5) Sınıflandırıcının sertifika numarası.
6) Kullanılması halinde sınıflandırmanın otomatik derecelendirme teknikleri ile yapıl-

dığı bilgisi.
c) (b) bendinde belirtilen etiket bilgileri kolaylıkla okunabilir suretle düzenlenir.
ç) Etiketlerin dayanıklı ve yırtılmaya dirençli olması zorunludur. Etiketler karkasın her

bir çeyreğinin dördüncü fıkrada belirtilen bölgelerinde dış veya iç yüzeye sıkıca tutturulur.
(6) Sınıflandırmada 11 inci maddede belirtilen otomatik derecelendirme teknikleri kul-

lanılsa dahi etiket kullanımı zorunludur.
(7) Dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen işaretler ve etiketler ön ve arka çeyrekler-

den, etin kemiklerden ayrılması işlemi tamamlanıncaya kadar uzaklaştırılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıflandırma Sonuçlarının Bildirimi, Sınıflandırma Yöntemleri ve

Otomatik Derecelendirme Teknikleri

Sınıflandırma sonuçlarının bildirimi
MADDE 9 – (1) 8 inci maddeye göre yapılan sınıflandırmanın sonuçları, kesimi yap-

tıran gerçek veya tüzel kişilere yazılı veya elektronik olarak bildirilir.
(2) Sınıflandırma sonuçlarının bildirilmesi amacıyla, hayvan tedarikçisi veya bu olma-

dığı takdirde, kesim faaliyetlerinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenmiş faturada
veya buna ekli resmî bir belgede her bir karkas için aşağıdaki bilgiler gösterilir:

a) 5 inci madde ile Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen harf ve şekiller kullanılarak kategori ile
kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları.

b) Sıcak veya soğuk karkas ağırlıklarından hangisine karşılık geldiği belirtilerek, 13 üncü
maddeye göre belirlenen karkas ağırlığı.

c) Karkas çengelde asılıyken gerçekleştirilen tartım ve sınıflandırma sırasında karkasın
sunum şekli.

ç) Kullanılması halinde sınıflandırmanın otomatik derecelendirme teknikleri kullanı-
larak yapıldığı.

Sınıflandırma yöntemleri
MADDE 10 – (1) Sınıflandırma, uzman sınıflandırıcılar tarafından veya otomatik de-

recelendirme teknikleri kullanılarak yapılır. Uzman sınıflandırıcıların sertifikalandırılması iş-
lemi Komisyon tarafından yürütülür. Otomatik derecelendirme teknikleri, ehil personel idare-
sinde uygulanır.

Otomatik derecelendirme tekniklerinin onaylanması
MADDE 11 – (1) Yetkili merci, sığır karkaslarının sınıflandırması için otomatik dere-

celendirme tekniklerinin kullanımına onay verebilir. Otomatik derecelendirme teknikleri, aygıt
ve denklem (formül) kullanımına dayalı sınıflandırmayı kapsar. Otomatik derecelendirme tek-
niklerinin onaylandığını gösteren ruhsat, yetkili merci tarafından verilir. Onay, Ek-4’te yer alan
sertifikasyon testi için belirlenen koşulların ve asgari gerekliliklerin karşılanması durumunda
verilir. Yetkili merci, sertifikasyon testi sonuçlarının analizi için bağımsız bir kurum tayin eder.
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(2) Otomatik derecelendirme tekniklerine, birden fazla karkas sunumunun kullanıldığı
bir sertifikasyon testine dayanılarak onay verildiğinde, karkas sunumları arasındaki farklılıklar,
sınıflandırma sonuçlarında farklılıklara neden olmamalıdır.

(3) Ruhsat verilmiş olan bir otomatik derecelendirme tekniğine ait teknik şartnamede
değişiklik, söz konusu değişikliğin sertifikasyon testinin gerektirdiği asgari doğruluk seviyesini
karşılaması koşuluyla yetkili merci tarafından onaylandıktan sonra yapılır.

Otomatik derecelendirme teknikleri ile sınıflandırma
MADDE 12 – (1) Otomatik derecelendirme teknikleri kullanılarak sınıflandırma yapı-

lan kesimhanelerde;
a) Karkasın kategorisi tanımlanır. Bu amaçla Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirtilen tanımlama ve tescil sistemi kullanılır.
b) Karşılaşılan eksiklikler ve gerektiğinde alınan önlemler dâhil otomatik derecelen-

dirme sisteminin çalışmasına ilişkin günlük rapor tutulur.
(2) Otomatik derecelendirme teknikleriyle sınıflandırma, yalnızca aşağıdaki durumlarda

geçerli kabul edilir:
a) Karkas sunumu, sertifikasyon testi sırasında kullanılan sunum ile aynıysa.
b) Farklı bir karkas sunumu kullanımının otomatik derecelendirme tekniği ile elde edi-

len sınıflandırma sonuçlarına hiçbir etkisi olmadığı gösterilerek bu yetkili merci tarafından
onaylanmışsa.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sığır Karkaslarının Pazar Fiyatlarının Kaydedilmesi,

Kullanılan Kategoriler ve Sınıflar

Kaydedilecek pazar fiyatı
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne dayalı

olarak oluşturulacak pazar fiyatı, kesimhanenin çengelinde tartılan ve sınıflandırılan ve üçüncü
fıkraya göre sunulan karkas için her yüz kilogram başına ifade edilir.

(2) Pazar fiyatının belirlenmesinde dikkate alınacak ağırlık, soğuk karkas ağırlığıdır.
Soğuk karkas ağırlığının, birinci fıkrada belirtilen sıcak karkas ağırlığından yüzde iki düşük
olduğu kabul edilir.

(3) Pazar fiyatlarını oluşturmak amacıyla; hijyen gerekliliklerine uygun olarak kesilmiş
ve yaşı sekiz ay ve üstü olan sığırlara ait karkaslar aşağıdaki gibi sunulur:

a) Böbreksiz.
b) Böbrek yağsız.
c) Pelvik yağsız.
ç) Diyaframsız.
d) Kuyruksuz.
e) Omuriliksiz.
f) Kavram yağsız.
g) Tranç üzerindeki (budun iç kısmındaki) yağı alınmış.
ğ) Ana toplardamar (V. jugularis) ve yapışık yağı alınmış.
h) Ligamentum nuhea alınmış.
(4) Üçüncü fıkra hükmüne istisna olarak 8 inci maddenin ikinci fıkrasının uygulanması

için; kan, pıhtı ve apselerin uzaklaştırılması amacıyla dış yağ alınır.
(5) Karkasın çengelde tartılması ve sınıflandırılması sırasındaki sunumu üçüncü fıkrada

belirtilen sunumdan farklı ise söz konusu sunumdan referans sunuma geçmek için karkasın
ağırlığı Ek-3’te belirtilen düzeltici faktörler kullanılarak düzeltilir. Bu durumda her yüz kilo-
gram karkas fiyatı buna göre düzeltilir.

Pazar fiyatlarının kaydedilmesinde kullanılan kategoriler ve sınıflar
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınıflandırma ölçütüne dayalı

pazar fiyatlarının kaydedilmesi her hafta yapılır ve 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen
altı kategori aşağıdaki kas yapısı ve yağ örtüsü sınıfları ile ilişkilidir:
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a) “A” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3.
b) “B” kategori hayvanların karkasları: R3.
c) “C” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4.
ç) “D” kategori hayvanların karkasları: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3.
d) “E” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
e) “Z” kategori hayvanların karkasları: U2, U3, R2, R3, O2, O3.
(2) Yetkili merci; fiyatlardaki coğrafi farklılıkları dikkate alarak fiyatların izlenmesine,

ülkenin tamamında veya bölgesel olarak karar verir.
Sığır karkaslarının pazar fiyatlarının kaydedilmesi
MADDE 15 – (1) Aşağıda yer alan ilgililer fiyatların kaydını tutmakla yükümlüdür:
a) Yıllık olarak, kendisi tarafından yetiştirilen veya kendisi adına yetiştirilen ve/veya

satın aldığı yaşı sekiz ay ve üstü yirmi bin baş veya üstünde sığır kesimi yapan kesimhanenin
işletmecisi.

b) Yıllık olarak, kendisi tarafından yetiştirilen veya kendisi adına yetiştirilen ve/veya
satın aldığı yaşı sekiz ay ve üstü yirmi bin baş altında sığır kesimi yapan ve yetkili merci tara-
fından belirlenmiş kesimhanenin işletmecisi.

c) Kesimhaneye kesim için yılda yaşı sekiz ay ve üstü on bin baş veya üstünde sığır
gönderen gerçek veya tüzel kişi.

ç) Kesimhaneye kesim için yılda yaşı sekiz ay ve üstü on bin baş altında sığır gönderen
ve yetkili merci tarafından belirlenmiş gerçek veya tüzel kişi.

(2) Yetkili merci, asgari olarak fiyatların aşağıdaki şekilde kaydedilmesini sağlar:
a) Ülkedeki toplam kesimlerin en az yüzde yetmiş beşini kapsayan bölgelerden, bu böl-

gelerdeki kesimlerin en az yüzde yirmi beşi temsil edilecek şekilde.
b) Ülkedeki yaşı sekiz ay ve üstü sığır kesimlerinin en az yüzde otuzu temsil edilecek

şekilde.
(3) Birinci fıkraya göre kayıt altına alınan fiyatlar; 14 üncü maddenin birinci fıkrasında

belirtilen her bir sınıf için tutulan fiyat kayıtlarını, ilgili oldukları ortalama karkas ağırlığını ve
13 üncü maddede belirtilen her bir unsura göre düzeltilip düzeltilmediğini gösterir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Karkas Sınıflandırma Komisyonunun Yapısı, Görev ve Yetkileri,

Çalışma Usulü ve Sınıflandırma Eğitimi

Karkas Sınıflandırma Komisyonunun yapısı
MADDE 16 – (1) Karkas sınıflandırma çalışmalarının koordinasyonu amacıyla Karkas

Sınıflandırma Komisyonu kurulur. Komisyon; Bakan tarafından Bakanlığın hizmet birimle-
rinden belirlenen en fazla üç Bakanlık temsilcisi, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kırmızı Et Konseyi,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin birer daimî temsil-
cisinden oluşur. Komisyona, Bakan tarafından belirlenen Bakanlık temsilcisi başkanlık eder.

Komisyonun görev ve yetkileri, çalışma usulü ve sekretarya hizmeti
MADDE 17 – (1) Komisyon aşağıda belirtilen görevleri yürütür:
a) Karkas sınıflandırma çalışmalarına yön vermek.
b) Sınıflandırıcıların sertifikalarını onaylamak.
c) Denetim raporlarına göre sınıflandırıcıların sertifikalarını iptal etmek.
ç) Karkas sınıflandırma için hayvan başına alınacak ücret miktarını belirlemek.
d) Sınıflandırma eğitimi sınav sonuçlarını onaylamak.
e) Yıl içerisinde karkas sınıflandırma konusunda yapılan uygulamalarla ilgili olarak iz-

leme ve değerlendirmelerde bulunmak ve karşılaşılan sorunlara yönelik tedbirler almak.
(2) Komisyonun çalışma usulü aşağıdaki şekildedir:
a) Komisyon, görev alanı ile ilgili her türlü belge ve bilgiyi kamu, sivil toplum örgütleri

ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden ister. İstenen bilgiler tam ve doğru ola-
rak, talep edilen süre içerisinde Komisyona verilir.
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b) Komisyon, yılda en az iki kez toplanır.
c) Komisyon, Başkanın daveti üzerine üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile top-

lanır.
ç) Komisyon üyelerinin birer oy hakkı vardır. Komisyon toplantıya katılanların oy çok-

luğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın kullanmış olduğu oy yönünde karar
alınır.

(3) Komisyon sekretarya hizmeti yetkili merci tarafından yürütülür. Sekretaryanın gö-
revleri şunlardır:

a) Komisyonun etkin çalışması için gerekli tüm bilgi ve materyalleri hazırlamak.
b) Komisyon toplantılarını organize etmek ve düzenlemek.
c) Toplantı tutanaklarını düzenlemek ve dosyalamak.
ç) Bakanlıkça hazırlanıp yürürlüğe giren tebliğ, yönetmelik ve talimatları güncel tut-

mak.
d) Sınıflandırma ile ilgili şikâyet ve anlaşmazlıkları Komisyona bildirmek.
Eğitim ve sınav
MADDE 18 – (1) Karkas sınıflandırmasını gerçekleştirecek uzman sınıflandırıcılar Ba-

kanlık tarafından yapılacak eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanırlar. Sınıflandırıcılara
yönelik eğitim programına ilişkin konular, yetkili merci tarafından belirlenir.

(2) Yazılı ve uygulamalı sınav soru sayılarının ve sınıflandırıcı adayının sınava tabi ola-
cağı karkas sayısının belirlenmesi, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması
yetkili merci tarafından gerçekleştirilir. Bir sınıflandırıcı adayının başarılı sayılması için yazılı
sınavın yüzde otuzu ve uygulamalı sınavın yüzde yetmişine tekabül eden puanların toplamının
en az yetmiş olması gerekir. Eğitimde başarılı olan adaylara yetkili merci tarafından hazırlanan
ve Komisyon tarafından onaylanan sertifikalar verilir. Sertifikaların geçerlilik süresi üç yıldır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim

Denetim
MADDE 19 – (1) Sınıflandırıcıların performansı ve kesimhanelerde 8 inci madde kap-

samında yapılan sınıflandırma ve tanımlama işlemleri ile 15 inci madde kapsamında tutulan
fiyat kayıtları, önceden haber verilmeksizin Bakanlık denetçileri tarafından denetlenir.

(2) Denetimler, yıllık ortalama olarak haftada yaşı sekiz ay ve üstü yüz elli baş ve üstü
sığır kesimi yapan onaylı kesimhanelerde, her üç ay içerisinde en az iki kez gerçekleştirilir.
Haftada yaşı sekiz ay ve üstü yüz elli baş altında sığır kesimi yapan onaylı kesimhanelerde ise
denetimler Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönet-
melik kapsamında sıklığı risk esasına göre belirlenecek sürelerde yapılır. Her bir denetim rast-
gele seçilen en az kırk karkasta yapılır. Ancak yapılacak denetimlerin sıklığı ve kontrol edilecek
asgari karkas sayısı, risk değerlendirmesine göre özellikle kesimhanelerde kesilen hayvan sayısı
ve bu kesimhanelerde daha önce yapılan denetimlerin sonuçları göz önüne alınarak yetkili mer-
ci tarafından belirlenir.

(3) Otomatik derecelendirme tekniklerini kullanarak sınıflandırma yapan onaylı kesim-
hanelerde, 11 inci maddede belirtilen ruhsat verildikten sonraki ilk on iki ayda, her üç ay içe-
risinde en az altı denetim gerçekleştirilir. Her bir denetim rastgele seçilen en az kırk karkasta
yapılır. Denetimlerde aşağıdaki hususlar doğrulanır:

a) Karkasın kategorisi, sınıfı, ağırlığı ve işaretlemesi.
b) Ek-4’te verilen puanlar ve sınırlar sistemini kullanan otomatik derecelendirme tek-

niklerinin doğruluğu.
c) Karkasın sunumu.
ç) Otomatik derecelendirme sisteminin doğruluk seviyesinin en az sertifikasyon testi

sırasında elde edilen sonuçlar kadar iyi olduğunu göstermek açısından, günlük kalibrasyon ve
otomatik derecelendirme tekniklerinin diğer unsurları.
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d) Gerektiğinde derecelendirme metotlarının diğer teknik özellikleri ile birlikte günlük
işlevlerinin test edilmesi.

e) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen günlük kontrol raporları.
(4) Denetimlere ilişkin tutanaklar, yetkili merci tarafından hazırlanır ve saklanır. Bu tu-

tanak, kontrol edilen karkas sayısını ve hatalı sınıflandırılan veya hatalı tanımlanan karkas sa-
yısını, kullanılan karkas sunumu çeşitlerini ve uygulanabildiğinde mevzuat gerekliliklerine uy-
gunluklarına ilişkin ayrıntılı bilgileri içerir. Tutanağın bir nüshası gıda işletmecisine verilir.

Denetim sonucu uygulanacak işlemler
MADDE 20 – (1) Denetimler neticesinde gerekliliklere uymayan hatalı sınıflandırma

veya hatalı tanımlama tespit edilen durumlarda;
a) Kontrol edilen karkas sayısı ve yerinde kontrol sıklığı artırılır.
b) Kontroller sırasında hatalı sınıflandırıldığı tespit edilen karkas etiketlerinin sınıflan-

dırıcı tarafından değiştirilmesi sağlanır.
c) Kategori hataları ve devam edegelen hatalar tespit edilen durumlarda yetkili merci

ve Komisyon, 10 uncu maddede ve 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sertifika ve
ruhsatları iptal eder.

ç) Devam edegelen ancak sınıflandırmayı bütünüyle etkilemeyen, alt kategori ve yağ
örtüsü derecelerindeki hataların tespitinde, sınıflandırıcıların sertifikaları askıya alınır ve bu
kişiler yeniden testlere tabi tutulur. Asgari şartları yerine getirdikten sonra sınıflandırıcıların
sertifikaları aktif edilir. Bu süre zarfında işletmeye yedek bir sınıflandırıcı görevlendirmesi ya-
pılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım Ürünleri Pazarında Ortak Düzenleme Getiren

ve (AET) 922/72, (AET) 234/79, (AT) 1037/2001 ve (AT) 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüklerini
Yürürlükten Kaldıran 17/12/2013 tarihli ve (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konsey Tüzüğü, Sığır, Domuz ve Koyun Karkasının Sınıflandırılması İçin Birlik Tarafından
Kullanılan Cetveller ve Bazı Karkas Kategorileri ile Canlı Hayvanların Pazar Fiyatının Bildi-
rilmesi Bakımından (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü Ta-
mamlayan 20/4/2017 tarihli ve (AB) 2017/1182 sayılı Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tü-
züğü ile Sığır, Domuz ve Koyun Karkasının Sınıflandırılması İçin Birlik Tarafından Kullanılan
Cetveller ve Bazı Karkas Kategorileri ile Canlı Hayvanların Pazar Fiyatının Bildirilmesi Ba-
kımından (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Uygulama Bi-
çimlerini Belirleyen 20/4/2017 tarihli ve (AB) 2017/1184 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü
dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 11 inci madde yürürlüğe girinceye kadar, Avrupa Birliğinde

onaylanarak ruhsat almış olan otomatik derecelendirme tekniklerinin kullanımı için sertifikas-
yon testi yapılmaksızın ruhsat verilir.

(2) Haftalık fiyatların hesaplanması ile ilgili yürütülecek iş ve işlemler, bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenerek Bakanlığın resmî internet
sitesinde ilan edilir.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 11 inci maddesi 1/1/2022  tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/1/2021 tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

BASIN İLÂN KURUMU İLÂN PORTALI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Basın İlân Kurumu aracılığıyla gazetelerde
yayınlatılan resmî ilan ve reklam veya elektronik ortamda yayını zorunlu resmî ilanlar ile özel
ilan ve reklamların Kurumun ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin
usul ve esasların düzenlenmesidir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Basın İlân Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet si-
tesinde ilan ve reklamların yayınına dair hükümleri kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teş-
kiline Dair Kanunun 2 nci ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Kurul: Basın İlân Kurumu Genel Kurulunu,
b) Genel Müdürlük: Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünü,
c) İçerik: İlan portalında yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya,

resim, video, rakam, görsel ve işitsel imgeleri,
ç) İlan portalı: Basın İlân Kurumuna ait “ilan.gov.tr” alan adından ve buna bağlı alt

alan adlarından oluşan dijital ortamda ilan ve reklam yayın hizmetlerinin sunulduğu internet
sitesini,

d) İlan veren: Kurum aracılığıyla resmî ilan ve reklam ile özel ilan ve reklam yayınlat-
tıran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,

e) Kullanıcı: Kurumun ilan portalına erişen gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kurum: Basın İlân Kurumunu,
g) Üye: İlan portalından üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları dahilinde yararlanan

kullanıcıyı,
ğ) Yönetim Kurulu: Basın İlân Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlan Portalında Resmî İlanların Yayınına İlişkin Esaslar

Gazetelerde yayımı zorunlu resmî ilanlar

MADDE 5 – (1) Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler ve diğer mev-
zuat hükümleri uyarınca Kurum aracılığıyla 195 sayılı Kanun ile 5/10/2016 tarihli ve 29848
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli
Yayınlar Yönetmeliğine göre gazetelerde yayımlatılan resmî ilanlar, ilan portalında da yayın-
lanır. 

(2) İlan portalında birinci fıkra kapsamında yayınlanan ilanlar için ayrıca ücret alınmaz. 
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Elektronik ortamda yayını zorunlu resmî ilanlar

MADDE 6 – (1) Herhangi bir mevzuat hükmü gereğince ilan portalında yayınlanması

zorunlu kılınan resmî ilanlar, ilan portalının yanı sıra resmî ilan yayınlama hakkını haiz günlük

fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ve aynı gazetelerin internet sitelerinde üçüncü fıkra

kapsamında belirlenen tarifeye göre Kurum aracılığıyla yayınlatılır.

(2) İlan portalında yayınlanması zorunlu kılınan resmî ilanların yayınına ilişkin usul ve

esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) İlan portalında yayını zorunlu resmî ilanların fiyat tarifesi, 195 sayılı Kanunun 39 uncu

maddesinde belirtilen usule göre Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle belirlenir. 

Resmî ilanların yayını

MADDE 7 – (1) Gazetelerin internet siteleri ile ilan portalında yayınlanan resmî ilanlar,

bu ilanların yayınını zorunlu kılan mevzuat hükümleri ve ilanın mahiyeti dikkate alınarak Genel

Müdürlükçe belirlenecek tarihe kadar duyurulur.

(2) İlan portalında yayınlanan resmî ilanlar, ilan veren tarafından gönderilen ilanın içeriğine

ve kapsamına uygun şekilde kamuoyuna duyurulur.

(3) Resmî ilanın içeriklerinde yer alan bilgilerin doğruluğundan ilan veren sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlan Portalında Özel İlan ve Reklamların Yayınına İlişkin Esaslar

Özel ilan ve reklamların yayını

MADDE 8 – (1) Özel ilan ve reklamlar ilan portalında yayınlatılabilir. Özel ilan ve

reklamların yayınına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) İlan portalında yayınlanacak özel ilan ve reklamların fiyat tarifesi, Yönetim Kuru-

lunca belirlenir. Yönetim Kurulu, bu fiyatları %30’a kadar artırmaya veya azaltmaya ilişkin

Genel Müdüre yetki verebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kullanım koşulları

MADDE 9 – (1) İlan portalının kullanım koşulları, Genel Müdürlükçe belirlenir ve ilan

portalı üzerinden duyurulur. 

Telif hakları

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlükçe açıkça izin verilen durumlar dışında, Kurumun

telif hakları kapsamında ilan portalında yayınlanan ilan ve reklamlar ile oluşturulan içerikleri

üçüncü şahıslar çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araç-

larla umuma iletemez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 195 sayılı Kanun, il-

gili yıla ait Resmi İlan Fiyat Tarifesi, 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliği, Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak

Süreli Yayınlar Yönetmeliği, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Resmî İlân ve Reklâmların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına Dair Yönetmelik, Kurum

Genel Kurul kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
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Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlan portalında yayını zorunlu resmî ilan fiyatlarının, 6 ncı

maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Resmi İlan Fiyat Tarifesiyle yeniden belirlenmesine kadar

Kurum Genel Kurulunun 29/5/2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

25/5/2018 tarihli ve 209 sayılı Kararının uygulamasına devam edilir. 

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde  yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yü-

rütür.

—— • ——
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden:

RESMÎ İLÂN VE REKLÂMLAR İLE BUNLARI YAYINLAYACAK SÜRELİ 

YAYINLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî

İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Gazetelerin basılı sayısında yayınlanan resmî ilânların Kurumun ilân portalında

(ilan.gov.tr) görüntülenmesini sağlayan dijital pano (widget) uygulamasına kendi internet (ha-

ber) sitesinin ana sayfasında görünür alanda yer veren ve ilân portalından Kurum Genel Mü-

dürlüğünün belirleyeceği ilanlardan en az üç farklı ilanı kaynak göstererek her gün kendisine

ait internet (haber) sitesinde Kurum Genel Müdürlüğünün belirleyeceği şekilde kullanıp ilân

portalındaki ilgili ilanın linkini koyan gazetelere 1/6 oranında,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/10/2016 29848

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/4/2017 30035
2- 18/7/2017 30127
3- 20/12/2017 30276
4- 15/3/2018 30361
5- 16/9/2018 30537
6- 28/9/2018 30549
7- 2/3/2019 30702
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK 

PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisans ve li-

sansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen
yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin uyulacak usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi yabancı dil hazırlık

programlarında yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ile sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hazırlık programları: Yabancı dil hazırlık programlarını,
b) Öğrenci: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık prog-

ramına kayıtlı öğrencileri, 
c) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
e) Yabancı Diller Yüksekokulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yük-

sekokulunu, 
f) Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Kurulunu, 
g) Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ya-

bancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı
MADDE 5 – (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin amacı; öğrenci-

lerin kayıtlı oldukları program için geçerli olan hedef dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerileri ile dilbilgisi ve sözcük bilgilerini geliştirerek iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Muafiyet
MADDE 6 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin zorunlu olduğu

programlarına yerleştirilen öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil
hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştirildikleri akademik programdaki eğitimlerine baş-
larlar:

a) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda ba-
şarılı olanlar.

b) ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart
sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve
ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen dü-
zeyde puan almış olanlar.

c) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o
ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en
az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.
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Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi
MADDE 7 – (1) Yabancı dil eğitim-öğretiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yap-

tıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları programda eğitim-öğretime başlayabilmeleri için yabancı
dil hazırlık eğitimini başarı ile bitirmeleri zorunludur. 

(2) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin zorunlu olduğu programlara yerleştirilen
öğrencilerden muafiyet koşullarını sağlayamayanlar, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre
uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık programına devam ederler.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimine başlayan öğrencilerin kayıtlı oldukları prog-
ramın gerektirdiği yabancı dil yeterlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla, yabancı dil
düzeylerine uygun farklı öğretim programları uygulanabilir.

(4) Üniversitenin hazırlık sınıfı zorunlu olan programlarına kayıt yaptırmış olan yabancı
öğrencilerden; Üniversite tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlayan ancak yabancı
dil hazırlık eğitim-öğretimi muafiyet koşullarını sağlayamamış olanlar, yükümlü oldukları ya-
bancı dil hazırlık programına başlamadan önce ilgili dilde yapılacak olan ilk düzey belirleme
ve yeterlik sınavlarına girerler. Bu sınavlarda başarısız olan yabancı öğrenciler, almakla yü-
kümlü oldukları yabancı dilde hazırlık programına başlarlar.

(5) Yabancı dil hazırlık programı süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzak-
tan eğitim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Senato tarafından
belirlenir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin zorunlu olduğu programlara

yeni kayıt yaptıran öğrenciler, düzey belirleme sınavına girerler. Bu sınavdan Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından belirlenen asgari puanı alan öğrenciler, yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler, düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre
uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eğitimine devam ederler. 

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami dört yarıyıldır.
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin zorunlu olmadığı programlara

yerleşen öğrencilere talep etmeleri halinde, Yabancı Diller Yüksekokulunun olanakları dikkate
alınarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde isteğe
bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir.

(2) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, taleplerini Üni-
versiteye kesin kayıt esnasında bildirirler. Hazırlık eğitimine başladıktan sonra devam etmek
istemeyen öğrenciler, bu taleplerini kayıtlı oldukları fakültenin akademik takviminde gösterilen
ders kayıt günlerinin sonuna kadar bildirir ve yerleştirildikleri programlara devam ederler.  

(3) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına kaydedilen öğrencilerin yabancı dil dü-
zeyleri, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan düzey belirleme sınavı ile belirlenir.
Öğrenciler, bu sınavın sonuçlarına göre uygun düzeye yerleştirilerek yabancı dil hazırlık eği-
timine başlarlar.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi en fazla iki yarıyıldır. Bu süre,
öğrencilerin kayıtlı oldukları programın öğretim süresinden sayılmaz.

(5) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programındaki öğrenciler, başarılı olamasalar dahi
yerleştirildikleri programa başlarlar. 

(6) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında başarılı olamayan öğrenciler, devam
ettikleri programda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince
verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerini alırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme araçları
MADDE 10 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen sınavlar ve

bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
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a) Düzey belirleme sınavı: Üniversitenin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran
öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır. Bu sınavda belirlenen
not barajının altında bir not alan öğrenciler, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder ve doğ-
rudan hazırlık sınıfına alınır.

b) Yeterlik sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yeterlik
düzeylerini ve bu doğrultuda yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını be-
lirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

c) Ara sınav: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan programların
kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan haberli sınavdır.

ç) Kısa sınav: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uygulanan programların
kapsam ve amaçları göz önüne alınarak haberli ya da habersiz olarak yapılan sınavdır.

d) Alternatif değerlendirme araçları: Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi süresince uy-
gulanan programların kapsam ve amaçları göz önüne alınarak yapılan ödevler, sunumlar, per-
formans etkinlikleri, portfolyo ve benzeri araçlardır. 

e) Mazeret sınavı: Ara sınavlara giremeyen ve mazereti Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavına
başvuru, öğrencinin mazeretinin bitmesinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır. Ara sınav
haricindeki sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Düzey belirleme sınavı ve yeterlik sınavı akademik takvimde yer alan tarihlerde
yapılır. Ancak, yabancı dil düzeyi veya yeterliğin ölçülmesini gerektiren sınav durumlarında,
sınav içeriği ve tarihi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir. 

(3) Yabancı dil hazırlık programı süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapıla-
bilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan eğitime yönelik yabancı dil sınav ve değerlendirme yön-
temlerine ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Değerlendirme 
MADDE 11 – (1) Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yabancı dil yeterliği

aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:
a) Yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları

sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yeterlik sınavına girme koşulları Yabancı
Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından akademik yılın başında belirlenir.

b) Yabancı dil hazırlık programında bahar yarıyılı sonunda başarılı olan öğrenciler,
takip eden akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları akademik programa kayıt yaptırırlar.
Başarılı olamayan öğrenciler ise bir sonraki akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavına
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte girerler.

c) Zorunlu yabancı dil hazırlık programından, eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya ulus-
lararası sınavlara dayanılarak muaf tutulanlar ile bu programda başarılı olanlar, kendi eğitim-
öğretim programlarında yer alan 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar. 

ç) Türkçe programlara kayıtlı öğrencilerden; isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programını
başarı ile tamamlayanlar ya da hazırlık programına devam ettiği eğitim-öğretim yılında eşde-
ğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınav puanlarını ibraz edenler, kendi eğitim-öğretim
programlarında yer alan 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ge-
reğince verilmesi zorunlu olan ve yabancı dil hazırlık programında eğitimini gördükleri dildeki
yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimini azami dört yarıyıl içinde başarı ile
tamamlayamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilir. Hazırlık sını-
fında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen ön lisans ve lisans öğrencileri kendi yüksek-
öğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak
bu öğrenciler talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ta-
rafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye
giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük
olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebi-
lirler.
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(3) Lisans alanı yabancı dil olan programlar hariç olmak üzere yabancı dil hazırlık prog-
ramında yeterlik başarı notu, 100 üzerinden en az 70’tir. Lisans alanı yabancı dil olan prog-
ramlarda yeterlik başarı notu 100 üzerinden en az 80’dir. 

(4) Öğrencilerin, sınav sonuçlarının ilan tarihini takip eden üç iş günü içerisinde sınav
sonuçlarına itiraz etmeleri durumunda sınav, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından
maddi hata yönünden değerlendirilerek karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devam, İzin ve Mazeret Durumlarına İlişkin Esaslar

Devam durumu
MADDE 12 – (1) Yabancı dil hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğ-

renciler, %80’den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdürler. Derse giren öğ-
retim elemanlarının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Ders bitmeden sınıfı terk eden öğren-
ciler o dersin tamamında yok sayılırlar. Devamsızlığı;

a) Akademik yılın toplam ders saatinin %20’sini güz yarıyılı itibarıyla aşan öğrenciler,
ilgili akademik yılda devamsızlıktan kalmış sayılırlar ve ara dönem yeterlik sınavı ile yılsonu
yeterlik sınavına girme hakkını kaybederler.  Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

b) Akademik yılın toplam ders saatinin %20’sini bahar yarıyılı itibarıyla aşan öğrenciler,
ilgili akademik yılda devamsızlıktan kalmış sayılırlar ve yılsonu yeterlik sınavına girme hakkını
kaybederler. Bir sonraki sınav hakları ise saklıdır.

(2) Yabancı dil hazırlık programının ilk yılında başarısız olup (devamsızlıktan kalmış
sayılanlar hariç) ikinci yılında kendi imkanları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler için,
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün belirlediği sınavlarda başarılı olmak şartıyla ha-
zırlık eğitiminde ikinci yıl devam mecburiyeti aranmaz.

İzin ve mazeret
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin hastalık durumu ile ilgili resmi kurum raporlarına dair

işlemler, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönerge ile belir-
lenir.

(2) Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere Rektörlük onayı ile katılan öğrenciler, katı-
lamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar. 

(3) Doğal afet, vefat, salgın hastalık, adli süreçlerini yürütme zorunluluğu ve eğitim-
öğretim esnasında yaşanabilecek diğer mazeretlere ilişkin hususlar, Yabancı Diller Yüksekokulu
Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 23/3/2016 tarihli ve

29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi
ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 31/8/2017 tarihli
ve 30170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve bu Yönetmelik kapsamında çıkarılan yönerge hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 13/4/2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yü-
rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞALGAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞALGAZ PİYASASI 

HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2021 YILINDA 

UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası

Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkın-

da Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 28/11/2020 tarihli ve

31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde

2020 yılı için yeniden değerleme oranını % 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak ye-

niden belirlenmesidir.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır. 

İdari para cezası miktarları 

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA

2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası

Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli
ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (dokuz virgül on
bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 ta-

rihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları
MADDE 3 – (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari

para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Diğer idari para cezaları
MADDE 4 – (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi-

nin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uy-
gulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gö-
zetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3)  Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, altmış altı bin sekiz yüz yetmiş üç Türk Lirasından
az olmamak ve yüz otuz üç bin yedi yüz kırk yedi Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği
tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının
binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI

KANUNU VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA

2021 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol

Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin,

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teb-

liği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11

(dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ

UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası

Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli ve

31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde

2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (dokuz virgül on bir) ora-

nında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli

ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazır-

lanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para

cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10282 

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

 
 10305 
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Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10393 

—— • —— 
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 10323 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7 KALEM İŞ MAKİNASI VE İŞ EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 

Kaldıran Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ihtiyacı, 7 kalem iş makinası ve iş 
ekipmanlarının malzeme listesine ve teknik şartnamelerine 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 (malzeme listesine göre) 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 malzeme listesi, teknik şartnameler, 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, 18/12/2020 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacak olup, ayrıca posta yolu ile teklifler kabul 
edilecektir. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4-Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, malzeme listesine ve teknik 
şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen teklifler aynı 
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 verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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. 

 10406/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2020 – Sayı : 31332 

 

20 KALEM MUHTELİF TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi ihtiyacı "20 

Kalem Muhtelif Tıbbi Malzeme” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde 

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

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis 

veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 10501/1-1 
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1 ADET MERKEZİ DENTAL KOMPRESÖR VE ASPİRATÖR CİHAZI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ihtiyacı "1 Adet 

Merkezi Dental Kompresör Ve Aspiratör Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnamesine uygun şekilde, ihale ek şartları 

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

Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek 

teklif olacak olup, açık eksiltme uygulanmayacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname 

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

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

ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini (130-TL) 

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

gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

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

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

belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.12.2020 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz IV No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

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

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

mektuplarında belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 

 10502/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT, ŞAHİNBEY 

İLÇESİ, K.KIZILHİSAR MAHALLESİNDE KAYITLI TOPLAM 2 ADET TAŞINMAZ 
SATIŞI İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 

1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi, K.Kızılhisar Mahallesinde bulunan, aşağıda ada, parsel 

numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat 
tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 
Sıra 
No Mah.  Ada Parsel Tapu Alan İmar 

Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici 
Teminat 

1 K.Kızılhisar 7522 1 3.737,37 
m² 

Konut 
(E:1.50 

Yençok: 8 
Kat) 

1.050,00 
TL 

3.924.238,50 
TL 

118.000,00 
TL 

2 K.Kızılhisar 7522 2 3.737,37 
m² 

Konut 
(E:1.50 

Yençok: 8 
Kat) 

1.100,00 
TL 

4.111.107,00 
TL 

124.000,00 
TL 

 
2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 23.12.2020 Çarşamba günü saat 14.30’da Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı 
yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 
Müdürlüğüne 23.12.2020 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 
ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle 
süresinde Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
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 
reddedilecektir. 
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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. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden 

veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 10437/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT, ŞAHİNBEY 

İLÇESİ, KURTULUŞ VE K.KIZILHİSAR MAHALLELERİNDE KAYITLI TOPLAM 4 ADET 
TAŞINMAZ SATIŞI İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ 

1. İHALENİN KONUSU: 
Tapunun Şahinbey İlçesi, Kurtuluş ve K. Kızılhisar Mahallelerinde bulunan, aşağıda ada, 

parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici 
teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir. 

 
Sıra 
No 

Mah. Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu 
Rayiç 
Bedeli 

Muhammen 
Bedel 

Geçici Teminat 

1 Kurtuluş 101 11 8.507,44 m² 
Konut (E:1.35 
Yençok: 24.50 

Kat) 
800,00 TL 6.805.952,00 TL 205.000,00 TL 

2 Kurtuluş 132 14 7.565,14 m² 
Konut (E:1.35 
Yençok: 24:50 

Kat) 
800,00 TL 6.052.112,00 TL 182.000,00 TL 

3 K.Kızılhisar 7537 1 2.530,91 m² 
Konut (E:2:00 

Yençok: 15 Kat) 
1.500,00 TL 3.796.365,00 TL 114.000,00 TL 

4 K.Kızılhisar 7537 2 2.530,73 m² 
Konut (E:2:00 

Yençok: 15 Kat) 
1.400,00 TL 3.543.022,00 TL 107.000,00 TL 
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2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 
3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ: 
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini, 250,00.-TL karşılığında 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünden temin 
edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır. 

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  
İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 
hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 
teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 
Söz konusu yerlerin ihalesi 25.12.2020 Cuma günü saat 14.30’da Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır. 
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 25.12.2020 Cuma günü saat 12.00’a kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da 
taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresinde 
Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6. İSTENİLEN BELGELER: 
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 
- A. İÇ ZARF 
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 
reddedilecektir. 

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. 

- B. DIŞ ZARF 
Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 
b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 
c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,  
ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  
e) Vekâleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekâletname ile imza sirküsü, 
f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 
g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 
ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 
h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 
 10438/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Antalya İli Kepez Belediye Başkanlığından: 
1 - İdareye İlişkin Bilgiler: 
1.1. İdarenin: 
a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı 
b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA 
c) Telefon numarası : 310 58 58-1608  
d) Faks numarası : 339 00 53 
e) e-mail : www.kepez-bel.gov.tr  
f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ 
g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası 
2 - İhalenin Konusu: 
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda 

özellikleri verilen taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık 
Makamının 05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye 
Encümenince (İhale Komisyonu) 29/12/2020 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanununun ilk altı ihale 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü, 7. ihale 36. maddesi 
uyarınca kapalı teklif usulü ile satılacaktır. 

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati: 
 

İHALE TARİHİ: 29/12/2020 
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1 
ATATÜRK 

(MURATPAŞA) 
7214 5 20+9 

KEPEZ 
BELEDİYESİ 

1/1 DÜKKAN 
Güney-Doğu 

cepheli Bodrum kat 
9 nolu Dükkan 

Boş 50,000.00 1,500.00 14:00 

2 
DEMİREL 
(VARSAK) 

2940 12 650.00 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 
1/1 ARSA 

Ticari Ayrık E=1.00 
hmax=30.50m 

Subasman= 0.50 m 
Boş 815,000.00 24,450.00 14:10 

3 
DEMİREL 
(VARSAK) 

2940 14 650.00 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 
1/1 ARSA 

Ticari Ayrık E=1.00 
hmax=30.50m 

Subasman= 0.50 m 
Boş 815,000.00 24,450.00 14:20 

4 
DEMİREL 
(VARSAK) 

3505 15 498.00 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 
1/1 ARSA 

Konut  Ayrık E=0.75 
hmax=15.50m 

Subasman= 0.50 m 

Kısmi 
Dolu 

350,000.00 10,500.00 14:30 

5 
DEMİREL 
(VARSAK) 

3511 1 3318.00 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 
2693/ 
3318 

ARSA 

Konut Ayrık E=0.75 
hmax=21.50m 

İBT Subasman= 
0.50 m 

Boş 2,693,000.00 80,790.00 14:40 

6 
AKTOPRAK 
(VARSAK) 

29012 2 875.00 
KEPEZ 

BELEDİYESİ 
1/1 ARSA 

Ticari Ayrık E=1.00 
hmax=15.50m 

Subasman= 0.50 m 
Boş 875,000.00 26,250.00 14:50 

7 
SİNAN 

(KOYUNLAR) 
25027 14 2210.40 

KEPEZ 
BELEDİYESİ 

1/1 ARSA 
Ticari, Ayrık E=0.80 
Kat adedi =serbest 
Subasman= 0.50 m 

Boş 6,050,000.00 181,500.00 15:00 
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3 - İhaleye Katılabilme şartları: 
İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar 

aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir. 
3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler: 
İhaleye girecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı 

şartları taşımaları gerekir. Ayrıca; 
a - Gerçek Kişi İse; 
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
- Geçici Teminat makbuzu, 
- Şartname alındı makbuzu. 
- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı) 
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 
- İç zarf (Kapalı teklif İhalede) 
- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği 
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
b - Tüzel Kişi İse; 
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden 

tarafından imzalanmak zorundadır.) 
- Geçici Teminat makbuzu. 
- Şartname alındı makbuzu. 
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi 
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık) 
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
- İmza sirküsü. 
- İç zarf (kapalı Teklif İhalede) 
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 
4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale 

giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer 
giderler alıcıya aittir. 

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır. 
İhale bedeli peşin ya da Belediye Meclis kararına istinaden ihale bedelli K.D.V. dahil 

1.000.000.00-TL ve üzeri taşınmazlar için vadeli olarak ödenebilecektir. 
İhale bedelinin %6’lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü 

içerisinde, kalan kısmı ise; 
İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü 

içerisinde, 
İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 işgünü içerisinde 

ihale bedelinin ¼ ü peşin, kalan kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip bir yıl içerisinde vade farkı 
gözetmeksizin en fazla 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir. 

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlâk Müdürlüğünden veya 
www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL 
karşılığında satın alabilirler. 

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar. 
7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar 

kabul edilmeyecektir. 
8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir. 
 10303/1-1 
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22.300 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 
ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 22.300 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın 
alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığın ÇAYKUR Ortapazar Çay 
Fabrikası Müdürlüğü, Ortapazar Köyü/RİZE adresinden temin edilebilir. 

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22/12/2020 Salı günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR 
Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde Ortapazar Köyü/ RİZE adresinde bulunacak 
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 
saat 14.30’de açılacaktır. 

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

5- İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 70 

gün olmalıdır. 
7- İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleşme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8- İstekliler bu ihalede, yükleme işine ayrı, nakliye işine teklif vereceklerdir. 
9- İhale ÇAYKUR Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

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

 10436/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı.  
VAKFEDENLER: Ali Kaynar. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: İstanbul Anadolu 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.12.2020 tarihinde kesinleşen 
22.10.2020 tarihli ve E: 2020/77 K: 2020/241 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun eğitim düzeyini yükseltmek, sağlık sorunlarını çözmek 
amacıyla faaliyetlerde bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 80.000 TL nakit. 
YÖNETİM KURULU: Ali Kaynar, Bekir Kaynar, Nihat Kaynar, Ersin Öztürk, Ömer 

Beydüz, Hamit Öztaşkın, Av. Ayşe Nur Coşkun. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakıf veya 
kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 
 10395/1-1 

—— • —— 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan 

Öğretim Elemanı İlanında yer alan Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının 
sehven “Dahili Tıp Bilimleri” yazılan Bölümü “Cerrahi Tıp Bilimleri” olarak düzeltilmiştir.  

İlan olunur. 10482/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10483/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10484/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10485/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 10481/1-1 

  



12 Aralık 2020 – Sayı : 31332 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim 
elemanları alınacaktır. 

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri 
İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, 
kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri 
belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 
6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik 
kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla 
ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;  
GENEL ŞARTLAR: 
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 
2-ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep 

edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul 
edilir. 

3-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi 
kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı 
dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini 
vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim 
kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam 
edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul 
edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu 
puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise 
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya 
eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 
5-Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki 

esaslara göre değerlendirilecektir: 
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim 

Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. 
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. 
MUAFİYET 
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da 

sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu 
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında 
öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 

• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları 
haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 
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BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 
1-Başvuru Dilekçesi 
2-Özgeçmiş (YÖK Formatında)  
3-Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı 

suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.) 
4-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı 
5-Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) 
6-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7-Fotoğraf (2 adet). 
8-Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için) 
9-Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve 

görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da 
çalışanlar için onaylı hizmet belgesi) 

10-Askerlik Belgesi  
11-İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar 
AÇIKLAMALAR: 
• İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca 

“Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul 
edilir. 

• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ 
ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  

• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve 
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat 

mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 
• İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir. 
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir. 
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir.  
Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Protetik Diş Tedavisi 
Bölümü 

Doçent 1 
Protetik Diş Tedavisi Bölümünde Doçent 
ünvanı almış olmak. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti ABD 
Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak. 
Endodonti alanında uzmanlığını almış olmak. 
Fotodinamik terapi, beyazlatma ajanları, 
irrigasyon teknikleri ile alakalı ulusal ve 
uluslararası yayınlar yapmış olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 
Profesör 1 

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlığını 
almış olmak. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 
Profesör 1 

Spor Hekimliği Alanında Uzmanlığını almış 
olmak. 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında 
tamamlamış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Profesör 1 

- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmak 
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 
yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Anestezi Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

2 
Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 

Ameliyathane 
Hizmetleri Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
- Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora / Tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Tıbbi Görüntüleme 
Teknikleri Programı 

Doçent 1 

Fizik alanında doktora derecesine sahip olmak. 
Fizik alanında doçentlik belgesini almış olmak. 
Biyofizik alanında belgelendirmek kaydıyla en 
az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak. 
Alanında SCI- Expanded bilimsel dergilerde 
yayınları ile birlikte ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak. 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Tıbbi Laboratuvar 

Teknikleri Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmak 
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 
yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Hizmetler ve 
Teknikler Bölümü / 
Diyaliz Programı 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve 
alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine 
sahip olmak 
- Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde 
yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası 
bilimsel toplantılarda bildirileri olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği Profesör 1 
- Doktorasını Fizik alanında almış olmak. 
Mühendislikteki Temel Bilimler derslerini 
vermeye yetkin olmak. 

Mühendislik 
Fakültesi 

Makine Mühendisliği Profesör 1 

- Doktorasını Konstrüksiyon alanında almış 
olmak. 
- Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında 
almış olmak. 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2020 – Sayı : 31332 

 

Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Profesör 
Doçent veya 
Dr. Öğretim 

Üyesi 
 

1 

- Mimarlık veya İç Mimarlık alanında lisans 
veya doktoralı olmak, 
- Mekân Tasarımı veya Yapı ve Malzeme 
alanında doktora yapmış olmak, 
- Akademik iş tecrübesine sahip olmak, 
- Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak. 

Güzel Sanatlar ve 
Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık 

Profesör 
Doçent veya 
Dr. Öğretim 

Üyesi 

1 
Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, 
Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme 
yeterliliğine sahip olmak. 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları 

Fakülte/ 
Yüksekokul 

Bölüm/Program Unvan Kadro Özel Koşullar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Uçuş Harekat 
Yöneticiliği 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

İşletme bölümü lisans mezunu olmak 
İşletme alanında bir doktora programında 
kayıtlı olmak 
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında ulusal 
ve uluslararası yayın yapmış olmak 

Meslek 
Yüksekokulu 

Uçuş Harekat 
Yöneticiliği 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Makine Mühendisliği bölümünden lisans 
mezunu olmak ve alanında tezli yüksek 
lisans yapmış olmak. 
Sivil havacılık alanında belgelendirmek 
kaydıyla tecrübe sahibi olmak 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek 

Yüksekokulu 
İlk ve Acil Yardım 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak 
Alanında ulusal ve uluslararası kongrelere 
katılmış olmak 
Alanında belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl 
çalışma tecrübesine sahip olmak 

İ.İ.S.B Fakültesi İşletme 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

İşletme alanında Yüksek Lisans mezunu 
olmak. 
İşletme alanında Doktora yapıyor olmak. 
İşletme alanında bilimsel çalışma/yayın 
yapmış olmak. 
İyi derecede İngilizce biliyor olmak. 

İ.İ.S.B Fakültesi İşletme 
Araştırma 
Görevlisi 

1 

İşletme lisans mezunu olmak. 
İşletme alanında yüksek lisansa devam 
ediyor ya da mezunu olmak. 
İyi derecede İngilizce biliyor olmak. 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları  
İlan Tarihi : 12.12.2020 
Son Başvuru Tarihi : 26.12.2020 
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 30.12.2020 
Giriş Sınavı Tarihi : 04.01.2021 
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.01.2021 
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr  
Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle 
 10349/1-1 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:  
ZABITA MEMURU ALIM İLANI 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer 
şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır. 

 

Sıra 
No 

Kadro 
Unvanı 

Hizmet 
Sınıfı 

Kadro 
Derecesi 

Kadro 
Adedi 

Niteliği Cinsiyeti 
KPSS 
Puan 
Türü 

KPSS 
Puanı 

1 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 20 

Herhangi bir Ortaöğretim 
kurumundan (lise veya 
dengi okul) mezun olmak.  

Kadın  P94 
En az 

70 
puan 

2 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 20 

Herhangi bir Ortaöğretim 
kurumundan (lise veya 
dengi okul) mezun olmak.  

Erkek  P94 
En az 

70 
puan 

3 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Yerel 
Yönetimler önlisans 
programlarının 
birinden mezun olmak. 

Kadın P93 

En az 
70 

puan 

4 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 10 

Mahalli İdareler, Mahalli 
İdareler (Zabıta), Yerel 
Yönetimler önlisans 
programlarının 
birinden mezun olmak. 

Erkek P93 

En az 
70 

puan 

5 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 20 

Herhangi bir lisans 
programından mezun 
olmak. 

Kadın P3 
En az 

70 
puan 

6 
Zabıta 

Memuru 
GİH 10 20 

Herhangi bir lisans 
programından mezun 
olmak. 

Erkek P3 
En az 

70 
puan 

 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 

münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar 
aşağıdadır. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için 
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 
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1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 

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

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

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.  
2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: 
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle 

öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş 
olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak. 

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde 
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan 
kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri 
kurumumuzca yapılacaktır.) 

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki 
tarihlerde doğanlar). 

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

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:  
Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 - 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr 

adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere 
indireceklerdir. 

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere 
fotokopisi, 

2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet) 
3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak 

üzere fotokopisi, 
5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet) 
8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet) 
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve 
belgeler kurumumuz tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.  

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir 
evrak teslim edilmeyecektir. 

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: 
Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak 

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama 
sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında 
beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. 
Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır. 

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak 
başvurular işleme alınmayacaktır. 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN 
İLANI: 

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak 
sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro 
sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki 
adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. 

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 3/2/2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilecek olup adaylar sınav 
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. 

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde 
hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir 
bildirimde bulunulmayacaktır.  

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: 
Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 8/2/2021 tarihinde, uygulamalı sınav 

ise 9/2/2021-19/2/2021 tarihleri arasında; Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy 
Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya 
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

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

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olmak üzere 
iki bölüm halinde yapılacaktır. 

Yazılı sınav; 
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 
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3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat 

konularını kapsar. 

Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif 

dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır. 

7- SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ: 

Yazılı sınav, yukarıda belirtilen konularda 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam 

puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu 

üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. 

Sınavda değerlendirme; sınavın birinci bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci 

bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı 

ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan 

alınması şarttır. 

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav 

puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve kurumumuz genel ağ 

sayfasında (https://www.ibb.gov.tr) ilan edilir. 

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana 

öncelik tanınır. 

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl 

aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen 

adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. 

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) 

ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri 

Caddesi No: 5   34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) 

itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine 

yazılı olarak bilgi verilecektir. 

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı 

puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir 

kısmını ya da hiçbirini almama hakkına sahiptir. 

8- DİĞER HUSUSLAR 

Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için 

kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır. 

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları 

tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri 

uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 10462/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 
 10390/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



12 Aralık 2020 – Sayı : 31332 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

 
 10364/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 10365/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasında
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu
Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 3300)

YÖNETMELİKLER

–– Sığır Karkasının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik
–– Basın İlân Kurumu İlân Portalı Yönetmeliği
–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim

ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik
Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2021
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2021 Yılında
Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

–– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2021 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

SAYIŞTAY KARARI

–– Sayıştay Başkanlığının 11/12/2020 Tarihli ve 4 Sayılı 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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