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Gençlik ve Spor Bakanlığından:
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ ULUSAL VE ULUSLARARASI SPORTİF

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET 
ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra

teşkilatının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait iha-
lelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının ulusal
ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihaleleri kapsar.

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-

nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinin 192 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, 
b) Aday veya davet edilen: Yeterlik için başvuran veya davet edilen gerçek veya tüzel

kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
d) Başvuru belgesi veya ilan üzerine başvuran: Pazarlık usulü ihaleye davet edilen veya

ilan üzerine başvuran adaylar tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan bel-
geleri,

e) Belli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif
verebildiği usulü,

f) Benzer iş: İhaleye konu alımla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle ger-
çekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon
gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

g) Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından
davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği yön-
temi,

ğ) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-
hasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, te-
mizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve gü-
venlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hiz-
metler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri
diğer hizmetleri,

h) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya
bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ı) İdare: Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, 
i) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler

arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip
sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,
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j) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımlarında isteklilere talimatları da
içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgi-
leri,

k) İhale yetkilisi: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler
ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

l) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunu-
cusunu,

m) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini or-
taya koyan iş bitirme belgesini,

n) İş Ortaklığı:  İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

o) Kısmi teklif: Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarece
ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına
veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde,
kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

ö) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
p) Merkez teşkilatı: Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez teşkilatı ile bünyesindeki

spor federasyonlarını,
r) Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki

aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin detayları ile gerçekleştirme yön-
temlerini ve fiyatının isteklilerle görüşüldüğü usulü,

s) Sözleşme: Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında
yapılan yazılı anlaşmayı,

ş) Taşra teşkilatı: Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,
t) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların

oluşturdukları ortak girişimleri,
u) Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat

teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,
ü) Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler: Ulusal ve uluslararası her türlü resmi ve

özel beden eğitimi, oyun ve jimnastik faaliyetleri, her  türlü  spor  müsabakaları, turnuva,  gös-
teriler, spor  turizmi faaliyet  ve etkinlikleri ve bunlara ilişkin temsil, tanıtım, iletişim, pazar-
lama, ağırlama, organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, açılış-kapanış törenleri ve benzeri
müsabakalar öncesi hazırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamını,

v) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık

Temel ilkeler 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele,

güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması
ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gözetilmesi esastır. İhale konusunu oluşturan
işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece
gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkündür. Aralarında kabul edi-
lebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamaz.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, idare, ihalesi yapılacak işin özelliği, öne-
mi ve ihale için gerekli süreyi göz önünde bulundurarak 15 inci maddede belirtilen ihale usul-
lerinden birisini kullanabilir.
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(3) Ödeneği bulunmayan hiçbir alım için ihaleye çıkılamaz.
İhale komisyonu
MADDE 5 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden işin

uzmanı iki kişinin katılımıyla kurulacak en az üç kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek
üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ben-
dinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki idarelerin ihtiyaçları için belirlenen doğ-
rudan temin limitinin üç katını geçen ihalelerde ihtiyaç duyulması halinde ilgili birim perso-
nelinden katılacak kişilerden birisinin yerine muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel
ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer ör-
neği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zo-
rundadır.

(5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve
üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

İhale işlem dosyası
MADDE 6 – (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cet-
veli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya
teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün
belgeler bulunur.

Yaklaşık maliyet
MADDE 7 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü

fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir
ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında
yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları

İhaleye katılımda yeterlik kuralları
MADDE 8 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki

ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler iste-
nebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterlik için:
1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; teklif

edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar
nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da
serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler aranır. 

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilan-
çosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler olarak; isteklilerin ihalenin
yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa
eşdeğer belgeleri aranır.  Bilançoda dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 0,50 ol-
ması, özkaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,10 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz-
kaynaklara oranı 0,75’ten küçük olması gerekir. Sayılan bu kriterlerin üçü birlikte aranır. Bu
kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini verebilirler. Bu
durumda iki yılın ortalaması alınır.
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3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu olarak; ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulması gerekir. Toplam cirosu-
nun isteklinin teklif edeceği bedelin %15 inden az olmaması gerekir. İstenen kriteri ihalenin
yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu su-
nabilirler. İki önceki yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait
belgelerini verebilirler. Bu takdirde yılların ortalaması alınır. 

4) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelerin ilgili mevzuatına göre düzen-
lenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince
onaylanmış olması gereklidir.

b) Mesleki ve teknik yeterlik için:
1)  İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren

belgeler aranır.
2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş

yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçek-
leştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olarak; iş deneyimi için istekli ta-
rafından teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde tek sözleşme esas alınarak iş de-
neyim belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı
olarak düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri verilmelidir.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve
kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler aranır.

4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat
ve diğer ekipmana ilişkin belgeler olarak;  istenen makine, teçhizat ve ekipmanın en az %20’si-
nin isteklinin kendi malı olması gerekir. Bunun fatura ya da demirbaş amortisman defterinde
kayıtlı olduğu noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir raporu ile tespit edilir.

5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren,
uluslararası ve ulusal kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tara-
fından verilen sertifikalar aranır.

6) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, mal alımlarında tedarik edi-
lecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları aranır.

(2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangile-
rinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya
davet belgelerinde belirtilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan bilgi
ve belgelerin, yaklaşık maliyeti 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı
alt bendinde yer alan üst limit tutarını aşan ihalelerde istenmesi zorunludur. Diğer ihalelerde
istenip istenmemesi idarenin yetkisindedir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde
yer alan belgelerin, iş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birinin veya
pilot ortağın istenilen belgeleri vermesi yeterlidir.

(5) İsteklilerin ihale dışı bırakılmasında 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygula-
nır.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 –  (1) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilenler ihalelere katı-

lamazlar.
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Şartnameler
MADDE 10 – (1)  İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten

idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının
özelliği nedeniyle idarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onay-
lanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

(2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve
ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar
içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygun-
luğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanım-
lamalara yer verilir. Uluslararası ve ulusal federasyonlarca belirlenenlerin dışında belli bir mar-
ka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yö-
nelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

(4) Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik
özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale ilan süreleri ve kuralları
MADDE 11 – (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının isteklilere tekliflerini ha-

zırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;
a) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirlenen parasal limitin iki katı olan veya bu limiti aşan ihalelerden;
1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün

önce,
2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün önce,
Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.
b) Yaklaşık maliyeti  (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan ihalelerden; 
1) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinin (1) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitin
iki katına kadar olan ihaleler ihale tarihinden en az beş gün önce ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetelerin birinde,

2) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitlerin
iki katına kadar ihaleler, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin ikisinde,

3) Yaklaşık maliyeti (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen üst limit tutarının
üzerinde ve (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan  mal veya hizmet alımlarının
ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak
suretiyle,

ilan edilerek duyurulur.
(2) Gazetelerde yayınlanacak ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen mahalli

gazetelerde ilan edilir.
(3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili

idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın
araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

(4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre iha-
leleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem
ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.
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Ortak girişimler
MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş or-

taklığı oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak
üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak gi-
rişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaş-
malarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imza-
lanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma
ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getiril-
mesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi 
MADDE 13 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde

ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun
tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ida-
renin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara
ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün tek-
lifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edil-
mesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden iha-
leye çıkılabilir.

Yasak fiil veya davranışlar
MADDE 14 – (1) Yasak fiil ve davranışlarda 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uy-

gulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri ve Uygulaması

Uygulanacak ihale usulleri
MADDE 15 – (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden

biri uygulanır.
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
Açık ihale usulü
MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.
Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 17 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, idarece davet edilen isteklilerin

teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nede-
niyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre
yaptırılabilir.

(2) 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilâ-
nında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır.
Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Ön yeterlik ilanında
ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterlikleri tespit edilenler arasından dokümanda belir-
tilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin
tamamı teklif vermeye davet edilebilir.

(3) Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak bil-
dirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 34 üncü maddeye uygun olarak be-
lirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tek-
liflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilebilecek aday sayısının
beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

4 Mart 2021 – Sayı : 31413                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



(4) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi du-
rumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle,
ön yeterliği  tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

Pazarlık usulü
MADDE 18 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:
a) Ulusal ve uluslararası spor takviminde yer almayan, yapılması sonradan öngörülen

ve acele olarak yapılması gereken spor faaliyetleri için her türlü mal ve hizmet alımları,
b) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda

teklif çıkmaması,
c) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin

ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,
ç) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen li-

mitin iki katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.
(2) Birinci fıkranın  (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zo-

runlu değildir. Ancak bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.
(3) İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece ye-

terliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan ya-
pılmayan hallerde, sadece idare tarafından 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale
dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme
yapılır.

(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son
teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

(5) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın
sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, söz-
leşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

Doğrudan temin
MADDE 19 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçlar ilan yapılmaksızın ve teminat

alınmaksızın doğrudan temin yöntemiyle karşılanabilir:
a) Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları, Paralimpik

Oyunlar, Avrupa Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Üniversitelerarası Spor
Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları (EYOF), İslami Dayanışma Oyunları ve bu statüde
olduğu kabul edilen önemli ve özellikli olan spor faaliyetleri için mal ve hizmet alımları,

b) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edil-
mesi,

c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,
ç) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-

lanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve
toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden
alınması,

d) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Bü-
yükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen limitin üç katını aşmayan
ihtiyaçlara ilişkin alımlar,

e) Sportif faaliyetler ve spor turizmi faaliyetleri kapsamında temsil, tanıtma, iletişim,
pazarlama, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

f) Sportif faaliyetler sırasında zorunlu ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi
sarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

g) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslararası standartlara uygun olarak sağ-
lanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları,
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ğ) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik, ulus-
lararası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; birinci fıkranın (a)
bendinde belirtilen spor faaliyetlerinin hazırlık ve düzenleme kurulları tarafından seçilecek
eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.   

(2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede
sayılan yeterlik kurallarını arama, belli bir süreyi gerektirmeyen alımlar için sözleşme yapılma
zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından pi-
yasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(3) Birinci fıkranın (d) bendi için belirlenen parasal limit taşra teşkilatı için 1/2 oranında
uygulanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
İhalenin İlanı, İhale Dokümanlarının Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar
MADDE 20 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,
c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,
ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler ol-

duğu,
d) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,
e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,
f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,
g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,
ğ) Teklif ve sözleşme türü,
h) Teklif edilen bedelin  % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek

tutarda geçici teminat verileceği,
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.
İlanın uygun olmaması
MADDE 21 – (1) 11 inci ve 20 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar

geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapıla-
maz.

(2) Ancak, 11 inci maddede belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulma-
ması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulun-
ması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden
iki gün öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleşti-
rilebilir.

İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 22 – (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler

ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve ge-
rekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zo-
runludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,
b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

4 Mart 2021 – Sayı : 31413                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,
ç) İsteklilere talimatlar,
d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,
f) Tekliflerin geçerlilik süresi,
g) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup ol-

madığı,
ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil

olacağı,
h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu

Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken

ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,
i) Teklif ve sözleşme türü,
j) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,
k) İhale saatinden önce ihalenin ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesinde idarenin ser-

best olduğu,
l) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale yetkilisinin serbest

olduğu,
m) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme

halinde alınacak cezalar,
n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı

yükümlülükler,
o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından öde-

neceği,
ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,
p) Anlaşmazlıkların çözümü,
r) İhale konusu alımın ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Ka-

nundan istisna olduğunun belirtilmesi,
s) Teklif ve sözleşme türü,
ş) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
İhale dokümanının verilmesi
MADDE 23 – (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak

isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale
dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini
aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. 

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 24 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması

esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tuta-
nakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açık-
lama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki iş günü ön-
cesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Sunulması 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
MADDE 25 – (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katı-

labilme şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı
veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan
idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale doküma-
nının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve
teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın
iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
Tekliflerin geçerlilik süresi 
MADDE 26 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ih-

tiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin ka-
bulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici teminat
MADDE 27 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli

tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 28 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri

ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
ç) Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzen-

lenen kefalet senetleri.
(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı ban-

kaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya
benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların
veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen
belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış
değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.
Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

(5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi is-
tekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim
edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile söz-
leşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat söz-
leşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

(6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
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(7) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihti-
yati tedbir konulamaz.

Teminat mektupları
MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak

kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması ha-
linde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının
süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

(2) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin alınması ve açılması
MADDE 30 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye

verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komis-
yonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 25 inci maddenin birinci fıkrasına uygun ol-
mayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte
hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatla-
rının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici
teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları
açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada;
hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve
tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 31 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, kar-

şılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili istekli-
lerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde
teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan
tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mek-
tubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edi-
len isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını
değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece
belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen
sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir
kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu
ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine ge-
çilir. Bu aşamada tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim
fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belir-
lenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler
değerlendirme dışı bırakılır. 

Aşırı düşük teklifler
MADDE 32 – (1) İhale komisyonu yaklaşık maliyeti 11 inci maddenin birinci fıkrasının

(b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki üst limit tutarını aşan ihalelerde verilen teklifleri 31 inci
maddeye göre değerlendirdikten sonra geçerli tekliflerin tamamı ve idarenin tespit ettiği
yaklaşık maliyetin ortalamasının %50 altında kalan teklif fiyatları aşırı düşük olarak kabul
eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden ayrıntılarını
yazılı olarak ister.
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(2) Birinci fıkra dışında kalan ihalelerde, idare diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği
yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden
önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler
ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(3) İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri
değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açık-
lamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali   
MADDE 33 – (1) İhale yetkilisi gerekçesini belirtmek suretiyle vereceği karar ile ve-

rilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi
halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nede-
niyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde,
ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması
MADDE 34 – (1)  31 inci ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda

ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan
en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti,
maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alı-
narak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alı-
narak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi
ağırlıkları belirlenir. 

(2) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlar da ekonomik açı-
dan en düşük teklif olduğu takdirde, birinci fıkrada belirtilen fiyat dışı unsurlar dikkate alınmak
suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

(3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar.
Kararlarda isteklilerin  ad ve soyadları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin
tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri be-
lirtilir.

(4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar
veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

(5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sa-
yılır.

(6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idare, ihale üzerinde kalan is-
tekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan
yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumunun internet adresinden incelenerek teyit eder buna
ilişkin belgeyi ihale kararına ekler. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edi-
lir.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı

günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün
isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine
postalanmak suretiyle bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alın-
mama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere
aynı şekilde bildirim yapılır.
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Sözleşmeye davet
MADDE 36 – (1) 35 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden veya ön

kontrol gereken hallerde ön kontrol yapıldığını bildiren günden itibaren üç gün içinde ihale
üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde kesin teminatı vermek
suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü
mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

Kesin teminat   
MADDE 37 – (1) Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün

yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan
istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme yapılmasında görev ve sorumluluğu ve
sözleşmeyi imzalamaması

MADDE 38 – (1) İhale üzerinde kalan istekli  ihale tarihi itibarıyla 8 inci maddenin
beşinci fıkrasında belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri ve 37 nci maddeye göre kesin
teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra ge-
çici teminat iade edilir. 

(2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla
8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin
teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedi-
lerek 41 inci madde gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan
yasaklama kararı verilir. 

(4) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetki-
lisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve
usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli
ile sözleşme imzalanabilmesi için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Ku-
rumunun internet adresinden incelenir ve yasaklı olmadığı görüldükten sonra, 36 ncı maddede
belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin
teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

(6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması
durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu
MADDE 39 – (1) İdare 36 ncı ve 38 inci maddelerde belirtilen süre içinde sözleşme

yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlü-
lüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş
günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçe-
bilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendi-
rilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca hakla-
rında 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

İhalenin sözleşmeye bağlanması
MADDE 40 – (1) 18 inci maddenin beşinci fıkrası hariç bütün ihaleler bir sözleşmeye

bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafın-
dan imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylat-
tırılması zorunlu değildir.

(2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                    4 Mart 2021 – Sayı : 31413



SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve İdarece Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelerdeki ceza ve ihalelere

katılmaktan yasaklama hükümlerine ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı
MADDE 42 – (1) Bilgi ve belgelerin açıklama yasağı ile ilgili olarak 4734 sayılı Ka-

nunun ilgili hükümleri uygulanır.
İdarece uyulması gereken diğer kurallar
MADDE 43 – (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşa-

ğıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:
a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin kar-

şılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.
b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ila-

nın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 11 inci
maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz
önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zo-
runludur.

c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kal-
maksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen
teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma
saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

ç) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık tarafından hazırlanacak standart ihale
dokümanları esas alınır.

Şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunulması 
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere katılmak üzere ihale

dokümanı alan veya katılan istekliler ihalenin herhangi bir aşaması ile ilgili olarak şikayet su-
retiyle inceleme talebinde bulunabilirler. Söz konusu inceleme 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.  

Tebligat
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler

hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan
mevzuata göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 47 – (1) 25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genç-

lik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslar Arası Sportif Faali-
yetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edi-

leceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu yönetmelik ve usullere
göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme    
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Gençlik ve Spor Bakanlığından:

ÜLKEMİZDE YAPILACAK ULUSLARARASI GENÇLİK VE SPOR 

ORGANİZASYONLARINA İLİŞKİN ÖZEL 

HESAP YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve

spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere oluşturulacak özel hesabın, yönetimi,

işleyişi, özel hesaptaki tutarların harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer

usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, özel hesabın yönetimi, kullanılması, özel hesaptaki

tutarların harcanması ve nemalandırılması ve özel hesabın muhasebeleştirilmesine ilişkin diğer

iş ve işlemler ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hiz-

metleri Kanununun 8 inci maddesine ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

192 nci ve 508 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Banka: Özel hesabın takip edildiği kamu sermayeli bankayı,

ç) Cari Giderler: Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının etkili bir şekilde sür-

dürülebilmesi için ihtiyaç duyulan ve doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etkileri geçici

olan giderleri,

d) Genel Koordinatör: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının

yürütülmesinden ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan

sorumlu kişiyi,

e) Genel Koordinatörlük: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının

yürütülmesinden ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan

sorumlu kurulu,

f) Organizasyon: Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda planlanması ve yürü-

tülmesi gereken uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarını,

g) Özel hesap: Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının

giderlerinde kullanılmak üzere Bakanlık nezdinde oluşturulacak hesabı,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hesabın Yönetimi ve Özel Hesap Biriminin Oluşturulması

Özel hesabın yönetimi

MADDE 5 – (1) Özel hesabın yönetim yetkisi Bakana aittir. Bakan bu yetkisini Genel

Koordinatör aracılığıyla kullanır. Organizasyonun bitiminde Genel Koordinatörün görevinin

sona ermesi durumunda özel hesap yönetim yetkisi, Bakan tarafından belirlenecek Bakanlığın

bütçe sınıflandırılmasına göre harcama birimi veya harcama yetkilisine denk veya üstü birim

veya kişi tarafından geçici olarak yürütülür.

Harcama yetkilisi 

MADDE 6 – (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi Genel Koor-

dinatördür.

Harcamaların yapılması 

MADDE 7 – (1) Özel hesaba ilişkin harcamalar dahil olmak üzere yapılacak iş ve iş-

lemleri yürütmek üzere Genel Koordinatörlük bünyesinde bir muhasebe birimi oluşturulur. İş

hacmine göre muhasebe birimine yeterli sayıda personel görevlendirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hesabın Gelirleri, Nemalandırılması ve Harcanması 

Özel hesabın gelirleri

MADDE 8 – (1) Özel hesabın gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak ödenek,

b) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi

ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Faiz, fon ve diğer gelirler.

(2) Özel hesabın gelirleri kamu sermayeli bankalardan birinde açılacak bir hesapta top-

lanır. 

Özel hesap gelirlerinin nemalandırılması

MADDE 9 – (1) Özel hesap gelirleri, kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piya-

saların ekonomik şartlarına  ve 7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürür-

lüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak nemalandırılır.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 10 – (1) Organizasyonlar için özel hesaptan yapılacak harcamalar şunlardır:

a) Her türlü mal ve hizmet alımları,

b) Organizasyonun hazırlık, uygulama ve tasfiye sürecinde ihtiyaç halinde özel hukuk

hükümlerine göre geçici olarak çalıştırılacak personel giderleri,

c) Özel hesabın idaresi ile ilgili sigorta, vergi, resim, harç, faiz gibi her türlü giderler, 

ç) Ulaştırma ve haberleşme ücretleri,

d) Sporcu sağlığı ve doping kontrolü ile ilgili her türlü giderler,

e) Açılış ve kapanış törenleri dahil olmak üzere organizasyonla ilgili her türlü temsil

ve tanıtma gideri,

4 Mart 2021 – Sayı : 31413                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



f) Yukarıda sayılanların dışında ihtiyaç duyulması halinde yapılacak diğer cari harca-

malar.

Harcamalarda aranacak belgeler

MADDE 11 – (1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda 31/12/2005 tarihli ve 26040

üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır ve eki belgeler aranır. 

Muhasebe işlemleri

MADDE 12 – (1) Özel hesaba ilişkin muhasebe işlemleri, 17/10/2017 tarihli ve 30213

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin

Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Denetim

MADDE 13 – (1) Bakanlık özel hesapla ilgili her türlü iş ve işlemleri genel hükümlere

göre denetleyebilir. 

Alım işlemleri

MADDE 14 – (1) Özel hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, 4/3/2021

tarihli ve 31413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve

Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğine göre

yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel hesap gelirlerinin kullanımı

MADDE 15 – (1) Özel hesap gelirleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen

organizasyonlar dışında yürütülen diğer hizmet ve faaliyetlerde kullanılamaz. 

Özel hesabın kapatılması ve devri

MADDE 16 – (1) Organizasyonlara ilişkin idari, mali ve hukuki tüm prosedürlerin ta-

mamlanmasını müteakip özel hesap ve bu hesaba ilişkin tüm unsurlar tasfiye öncesinde kapa-

tılır. Özel hesaba aktarılan tutarlardan tahsis amacı gerçekleştirildikten sonra kalan tüm varlıklar

Bakanlığın muhasebe birimi banka hesabına aktarılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamındaki işlemler

MADDE 17 – (1) Özel hesabın Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına dahil edil-

mesi durumunda, bu hesaba ilişkin işlemler 9/8/2018 tarihli ve 30504 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçe-

vesinde yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 4/1/2009 tarihli ve 27100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülke-

mizde Yapılacak Uluslararası Gençlik ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak

Üzere Oluşturulan Özel Hesap Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE 

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Pi-
yasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
(i) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Organize toptan elektrik piyasaları: Elektrik enerjisi, kapasitesi veya perakende alış
satışının gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tara-
fından organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel tes-
limat gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye piyasası aracı niteliğindeki standardize
edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev
ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ve
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip işletilen dengeleme güç pi-
yasası ve yan hizmetler piyasası gibi elektrik piyasalarını,

ğ) Piyasa işletim faaliyeti: Organize toptan elektrik piyasaları, diğer enerji piyasaları,
YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasının işletilmesi ve bu piyasalarda gerçekleştirilen
faaliyetlerin mali uzlaştırma işlemleri ile söz konusu faaliyetlere ilişkin diğer mali işlemleri,

h) Piyasa katılımcısı: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel ki-
şiler ile bu tüzel kişiler için oluşturulan farklı kategorileri, 14/11/2020 tarihli ve 31304 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi
Yönetmeliğinde tanımlanan organize YEK-G piyasasına katılan lisans sahibi tüzel kişileri ve
31/3/2017 tarihli ve 30024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Toptan Doğal Gaz
Satış Piyasası Yönetmeliğinde tanımlanan lisans sahibi tüzel kişileri,”

“m) Uzlaştırma: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ile Organize
Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliğinde tanımlanan dengeleme mekanizmasından
ve/veya enerji dengesizliğinden ve Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti
Belgesi Yönetmeliği uyarınca işletilen YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasından doğan
alacak ve borç miktarlarının hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması iş-
lemlerini,”

“n) BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini,
o) Diğer enerji piyasaları: Piyasa işletim lisansı kapsamı dışında kalmakla birlikte Ku-

rum tarafından işletilmesine izin verilen diğer enerji piyasalarını,
ö) Organize YEK-G piyasası: Piyasa İşletmecisi tarafından organize edilip işletilen ve

YEK-G belgesinin piyasa katılımcıları arasında alış-satışının gerçekleştirildiği piyasayı,
p) Organize toptan doğal gaz satış piyasası: Doğal gaz sisteminden yararlanan lisans

sahiplerince doğal gazın alım-satımının ve dengeleme işlemlerinin yapıldığı piyasalar, ileri ta-
rihli fiziksel teslimat gerektiren doğal gaz piyasaları ve Kurul tarafından belirlenen diğer doğal
gaz piyasası işlemlerinin gerçekleştirildiği, Kurul tarafından düzenlenen piyasayı,

r) YEK-G sistemi: Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi
Yönetmeliği kapsamında oluşturulacak sisteme kayıtlı üretim tesislerinde üretilen elektrik ener-
jisi için YEK-G belgesinin ihraç edilmesini, transferini, tüketiciler lehine itfa edilmesini, ilga
veya iptal işlemlerini içeren ve Piyasa İşletmecisi tarafından yönetilen sistemi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda ve Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş bu-
lunan hallerde karar alır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Şirketin temsil ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri çer-
çevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının bi-
rinci cümlesi, üçüncü fıkrasının (ç) ve (k) bentleri ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile
aynı fıkranın (g), (ğ) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent
eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (j) bendi ile altıncı fıkrası yürürlükten kaldı-
rılmıştır. 

“(1) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulun
yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için gerekli
olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.”
“Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca devredilemez ve vaz-
geçilemez görev ve yetkileri şunlardır:”

“ç) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Şirketin varlıkları üzerinde rehin
veya ipotek tesis etmek.”

“k) Piyasa işletim lisansı kapsamında yer alan enerji piyasaları ile işletilen diğer enerji
piyasaları ve organize YEK-G piyasasında ticarete konu olacak yeni ürün ihdas edilmesine
dair kararları Kurum onayına sunmak.”
“Yönetim Kurulunun Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, bu mad-
denin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri
hariç olmak üzere başlıca görev ve yetkileri şunlardır:”

“g) Piyasa Gözetim Direktörünün önerisi doğrultusunda, piyasa gözetim faaliyetlerinin
etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere piyasa gözetim sistemlerinin alın-
masına veya geliştirilmesine karar vermek.

ğ) Piyasa işletim lisansı kapsamında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları
ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin hazırlanan usul ve esasları veya ya-
pılacak güncellemeleri Kurum onayına sunmak.”

“o) Piyasa gözetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak mevzuat önerilerini Ku-
ruma sunmak.”

“ö) Piyasa Gözetim Direktörünün hazırladığı raporları incelemek ve gerekli önlemleri
almak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının

(ç), (e), (f), (h) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Genel Müdür, Şirketi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve

Türk Ticaret Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme hü-
kümleri çerçevesinde özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.”

“ç) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin hazırlanan veya güncellenen usul ve esasları
değerlendirerek Yönetim Kuruluna sunmak.”

“e) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasında yeni ürünleri ve işlemleri değerlendirerek Yönetim
Kuruluna sunmak.

f) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G
sistemi ve organize YEK-G piyasasındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli
bilgi teknolojileri sistemlerinin alınması, geliştirilmesi, kullanımdan kaldırılması veya değiş-
tirilmesini Yönetim Kurulu onayına sunmak.”
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“h) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasası kapsamındaki faaliyetlere ilişkin hizmet satın alımlarını
gerçekleştirmek.”

“j) Piyasa gözetim raporlarını incelemek ve bunlar doğrultusunda ilgili mevzuat ve Şir-
ket ile piyasa katılımcıları arasında imzalanan anlaşmalar uyarınca gereken önlemlerin alın-
masını sağlamak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Şirketin hizmet birimleri şunlardır:
a) Piyasa Operasyonları Direktörlüğü.
b) Strateji Geliştirme Direktörlüğü.
c) Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü.
ç) İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörlüğü.
d) Finans ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü.
e) Piyasa Gözetim Direktörlüğü.
f) Hukuk Müşavirliği.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İç

Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Piyasa Gözetim Di-
rektörü” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d), (e),
(g), (ğ) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Piyasa katılımcılarının, TEİAŞ ve Şirket bünyesinde işletilen piyasalarda faaliyet
gösterebilmesi için kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili kayıt bilgilerini TEİAŞ ve BOTAŞ
ile paylaşmak.”

“ç) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin olarak ticaret sonuçları, ödeme bilgileri, te-
minat bilgileri ve ilgili diğer verileri ilgili piyasa katılımcısına bildirmek.

d) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasında gerçekleşen işlemlerde çıkabilecek itirazları ince-
leyerek sonuçlandırmak.

e) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin teminat hesaplamalarını gerçekleştirmek, pi-
yasa katılımcılarının yatıracakları nakdi ve/veya gayri nakdi teminatları kabul etmek.”

“g) Görev alanına giren organize toptan elektrik piyasaları ile organize toptan doğal
gaz satış piyasasına, TEİAŞ tarafından piyasa işletim lisansı kapsamında işletilen organize top-
tan elektrik piyasalarına ve dengesizlik hesaplamalarına ilişkin mali uzlaştırma işlemlerini ger-
çekleştirmek, tahakkuk ettirilecek alacak ve borç miktarlarını hesaplamak ve ilgili alacak-borç
bildirimlerini hazırlamak.

ğ) Uzlaştırma, teminat, ödeme ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik ola-
rak, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., TEİAŞ, BOTAŞ ve ilgili
diğer taraflarla gerekli iletişimi sağlamak.”

“m) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasının etkin gelişimini destekleyecek çözümlerin gelişti-
rilmesi için diğer ilgili Direktörlüklere öneri sunmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ğ) ve (h)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İlgili birimlerle işbirliği yaparak piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları,
diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin usul ve esaslar
hazırlamak, güncellemek ve Genel Müdüre sunmak,”

“ğ) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasında, ticarete konu olacak yeni ürün geliştirme çalışmaları
yürütmek,
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h) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına
yönelik olarak çalışmalar yapmak, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, piyasa işletim li-
sansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-G sistemi ve organize YEK-
G piyasasının etkin gelişimini destekleyecek çözümler geliştirmek,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17/A maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasaları, diğer enerji piyasaları ile YEK-
G sistemi ve organize YEK-G piyasasına ilişkin yenilikler ile mevzuat değişikliklerini takip
etmek, değişen gereksinimleri karşılayacak bilgi teknolojileri sistemlerini ve gerekli donanım-
ları edinmek, yazılımları geliştirmek ve/veya dış tedarikçi firmalardan satın almak ve mevcut
sistemler ile entegrasyonunu sağlamak, kullanıcılar için test sistemleri sunmak,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-
de eklenmiştir. 

“Piyasa Gözetim Direktörlüğü
MADDE 18/A – (1) Piyasa Gözetim Direktörlüğü, Piyasa Gözetim Direktörü ve yeteri

kadar personelden oluşur. Piyasa Gözetim Direktörü idarî bakımdan Genel Müdüre, faaliyetleri
bakımından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

(2) Piyasa Gözetim Direktörlüğü faaliyetlerini, Şirketten ve piyasa katılımcılarından
bağımsız olarak ve gizlilik esasına göre yürütür. Yönetim Kurulu, Direktörlüğün faaliyetlerini
bağımsız olarak yürütebilmesi için gerekli idarî ve malî tedbirleri alır.

(3) Piyasa Gözetim Direktörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şirketin eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden fiyatların arz ve talep çerçevesinde

oluşumunu temin etme görevi ve diğer ulusal veya uluslararası piyasa gözetim usul ve uygu-
lamaları doğrultusunda piyasa gözetim faaliyetlerini yürütmek.

b) Piyasa gözetim faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak
üzere, insan müdahalesini en aza indirecek nitelikte otomatize edilmiş piyasa gözetim sistemleri
alınması veya geliştirilmesi yönündeki çalışmaları Yönetim Kuruluna sunmak. 

c) Piyasa gözetim faaliyetleri sonucu elde edilen sonuçları Kuruma sunulmak üzere
Yönetim Kurulu Başkanına raporlamak.

ç) Piyasa gözetiminde kullanılan sistemler tarafından piyasayı kötüye kullanım ihtimali
ve/veya sonucu doğuran işlemlerin tespiti halinde ilgili mevzuatta ve sözleşmelerde yer alan
gerekli önlemleri almak ve denetlenmesi amacıyla bu işlemler ile ilgili ayrıntılı verileri en kısa
sürede Kuruma sunmak.

d) Piyasa katılımcılarına ilişkin ticari sır niteliğini haiz bilgileri içermeyen aylık piyasa
gözetim faaliyet raporunu Kuruma sunulmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Piyasa gözetim faaliyetleri neticesinde piyasa gelişimine katkı sağlayacak konularda
Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

f) Piyasa gözetim sistemlerinin güvenirliğini, performansını, raporlama kapasitesini ve
esnekliğini değerlendirmek, buna ilişkin Yönetim Kuruluna raporlar sunmak.

g) Kamuoyu ile bilgi paylaşımı konusunda çalışmalar yürütmek, yayımlanacak bilgiler
hakkında Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.” 

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1/4/2015 29313

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/6/2015 29399
2- 17/10/2018 30568
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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 47 nci maddesinin

birinci fıkrasında yer alan “yirmi beş kuruştan” ibaresi “yerel ve bölgesel gazetelerde yetmiş

beş kuruştan, yaygın gazetelerde ise bir Türk Lirasından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde

yer alan “vasıflı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve alt vasıflı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – 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

8- 12/12/2020 31332
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar
görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini,
müdür yardımcısı görevlendirilmediği hallerde Rektörün onayını almak suretiyle Yönetim Ku-
rulu üyelerinden birisini vekil bırakır. Göreve vekâletin altı ayı aşması halinde aynı usulle yeni
bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-
vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de
sona erer.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da
bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan uzun sürerse yerine yeni müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendi-
rilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine
her yıl en az iki defa olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanarak,
Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim eleman-
larından, çeşitli kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşları çalışanlarından, Yönetim Ku-
rulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına Üniversite için gönüllülük esası ile
çalışmaların yapılması amacıyla görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu; Müdür
dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendiri-
lebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak
üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna
Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu
aranmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2011 28015
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/10/2007 tarihli ve 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve de-
vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de
sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da
bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı
aydan uzun sürerse yerine yeni müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere
toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir ne-
denle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir
üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli
gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve

istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili devlet ve vakıf üniversiteleri öğretim eleman-
larından, çeşitli kamu ve özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapmış kişiler ara-
sından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu,
Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ay-
rılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Gö-
rev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan
üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna
Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu
aranmaz. Danışma Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık ça-
lışma planını görüşür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/10/2007 26684
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Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim or-
ganlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BUSEM): Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü prog-

ramları haricinde eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin ilgili mevzuat hükümleri
kapsamında kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine katkıda bu-
lunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alan-

larda örgün ve uzaktan öğretim yöntemlerinin kullanıldığı her ortamda danışmanlık hizmeti
vermek. 

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sertifika prog-
ramları, konferanslar düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve Üniversitenin
bu alandaki olanaklarını tanıtmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
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Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar
aynı süre ile görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-
vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-
rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcısının
görevi de sona erer. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde yerine müdür yardımcısı, o da bu-
lunmadığı zamanlarda ise Müdür tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet
eder. Göreve vekâlet altı aydan uzun sürerse yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-
den Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek.
d) Her faaliyet dönemi sonunda Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla

ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunmak.
e) Her faaliyet dönemi sonunda ve talep edilmesi halinde raporu Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi

ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeliğinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görev-
lendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı
usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür, gerekli
gördüğü durumlarda da Yönetim Kurulunu salt çoğunlukla toplanılması kaydıyla toplantıya
çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
b) Merkez tarafından verilecek başarı belgesi, sertifika, katılım belgesi ve benzeri bel-

gelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeleri, görevlendirmeleri ve planlamaları Rektörün
onayına sunmak üzere karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 16/1/2012 tarihli ve 28175 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bey-

kent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2020 tarihli ve 31190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden

görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı ve de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendi-

rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcı-

sının görevi de sona ermiş sayılır.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da

bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan

uzun sürerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları ara-

sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak

üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi

bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği ha-

linde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim

Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2020 31190
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Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/3/2015 tarihli ve 29290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeni-

den görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. 

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve de-

vamlı statüdeki öğretim elemanları arasından bir kişiyi, müdür yardımcısı olarak görevlendi-

rilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de

kendiliğinden sona erer. 

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da

bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder. Göreve vekâlet

altı aydan uzun sürerse yerine yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesin-

den Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve

Rektörün onayı ile” ibaresi “üzerine Rektör tarafından” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin

ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdür, gerekli gördüğü durumlarda da salt çoğunlukla toplanılması kaydıyla Yönetim Kuru-

lunu toplantıya çağırabilir.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/3/2015 29290
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 1718/1-1 

—— • —— 
Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: 

 
 1719/1-1 
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İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinden: 

 
 1757 

—— • —— 
Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1758 
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Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1772 

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

 
 1777 
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Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1781 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1782 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1783 

—— • —— 
İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 1792 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞIT KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Sümer Holding Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 5 adet binek araç ile 1 adet 

camlıvan aracın şoför ve akaryakıt hariç 14.04.2021-14.03.2023 tarihleri arasında 23 ay süreli 

olarak, Ofisimiz tip "Müteferrik Kapsamda İç Piyasadan Yapılacak Taşıt Kiralama Hizmet 

Alımına Ait Ticari Şartnamesi” ile ihale ek şartları hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL EK ŞARTLAR LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, şartname bedelini (130.-TL) 

Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 

zarfa konulması zorunludur. 

c) İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili 

firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve Ticari Şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.03.2021 günü, saat 12.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satınalma 

Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 

4 - İhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletişim 

bilgileri (e-posta ve varsa KEP dâhil) yazılacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 12. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda 

en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. 

8 - İhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek, kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

9 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 

istisna kapsamındadır. 1797/1-1 
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AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE 
YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ İŞİ; YAPIM DÖNEMİNİN  

MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

İHALE KONUSU 
İHALE DOSYASI 
SATIŞ BEDELİ 
(KDV DAHİL) 

GEÇİCİ 
TEMİNAT 
TUTARI 

İHALE TARİHİ/ 
SAATİ 

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi 
Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli 
ile Yapılması, İşletilmesi ve 
Devri İşi Yapım Döneminin 
Müşavirlik Hizmeti 

10.000 TL 
(Onbin Türk Lirası) 

1.000.000 TL 
(Birmilyon 
Türk Lirası) 

29/03/2021 14:30 

1- “Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve 
Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşi” ihalesi 29/03/2021 günü saat 14:30’da 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA B-Blok 3. Kat 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm 
İstekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2- İHALENİN KONUSU: 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret 
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun”un 12. maddesine (Ek fıkra: 13/2/2011-
6111/133 md.) göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kapalı teklif alma usulü ile 
yapılacak olan Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi 
ve Devri İşi Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti İşidir. 

3- İstekliler; ihale dosyasını 05/03/2021 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 
İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale 
dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 10.000 TL (Onbin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen 
İstekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama 
Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel 
Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4- Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 1.000.000 TL (Birmilyon Türk Lirası)’dir. 
Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 

5- Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale 
tarihinde saat 14:00’a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok 
Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı 
esastır. 

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir. 
7- Anılan iş 3996 sayılı Kanunun 12. maddesine (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/133 md.) göre, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında ihale edilecektir. 
8- İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu 

serbestliğinden dolayı İstekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar. 
İlgililere duyurulur. 
 1786/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 
Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır. İhale 
Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 17.03.2021 Çarşamba 
günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir. 

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden 
temin edilebilir. 

Sıra 
Adres / Mevkii / 

Ada / Parsel 

Taşınmazın 
Cinsi/ 

Kullanım 
Şekli 

Yüzölçümü 
(m2) 

Hisse 
Oranı 

Muhammen 
Bedel (TL) 

Geçici 
Teminat 
Bedeli 
(%3) 

1 

Mevlana Mah. Mehmet 
Timuçin Cad. Erkan Apt 
Karşısı 
Ada/Parsel: 2084/9 

Konut 
Parseli  

1572,83 Tam 4.500.000,00 135.000,00 

2 

Mevlana Mah. Karasu 
Cad. ile Heves Cad. 
kesişimi 
Ada/Parsel: 1492/1 

Ticaret 
Parseli 

1673,31 Tam 3.400.000,00 102.000,00 

İhaleye katılacak isteklilerin; 
A-) GERÇEK KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge, 
2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.) 
3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 
B-) TÜZEL KİŞİ İSE; 
1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi, 
2-) Varsa vergi levhası 
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya 
dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi 
C-) ORTAK HÜKÜMLER 
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili 

temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası. 
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma 

sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname, 
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge, 
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası 

nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici 
teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının 
dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. 
Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.) 

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi, 
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6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi. 
7-) Dosya alındı makbuzu 
D-) ÖDEME ŞEKLİ 
1- İlanda yer alan taşınmazlar 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 8 eşit taksitle ve 

müteakip ayların aynı günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR04 0001 5001 5800 
7299 8732 89 IBAN nolu banka hesabına yatırılacaktır. 

2- İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda 
%3 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına 
düşemez. 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 
İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde 

Plan ve Proje Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir. 
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az 

bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını 
teslim etmeleri gerekmektedir. 1734/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
1-  Müdürlüğümüz tarafından 17.500.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım 

işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü Çayeli-RİZE 
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18.03.2021 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Aşıklar 
Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5- Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6- İhale yükleme veya nakliye işinin tamamına teklif vermek şartı ile kısmi teklife 

açıktır. 
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 
9- İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

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

 1630/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 
İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 1808/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN DÜZELTME İLANI 

 
 1808/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1803/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1803/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1804/1/1-1 



4 Mart 2021 – Sayı : 31413 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1804/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1805/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1806/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1807/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2019/412058 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Keçiören 

Adresi Ayvalı Malı. Sezai Erkut Cad. 
Afra Sok. No: 1/A Etlik Tel-Faks 0 312 294 2000 - 0 312 230 7184 

Posta Kodu 26970 E-Mail etimaden@etimaden.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Nedime SAYGIN/Saypom Santrifüj 
Pompalar ve Makine Sanayi 

Nedime SAYGIN 

Adresi 
Kuzeykent Mah. Kuzeykent Yeni Sanayi 
Sitesi 48. Sok. No: 17  
Merkez/KASTAMONU 

 

T.C. Kimlik No.  23794576766 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanlığı 

 

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

5313  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
 1834/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1835/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1825/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1826/1-1 
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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 1827/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim 

Merkezlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 
sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 
Kontenjan Dağılımı Tablosunda belirtilen şekilde 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı 
yapılacaktır. 

GENEL ŞARTLAR 
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak, 
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak, 
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, 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, 

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden 
ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,  
8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için 

başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ  
Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 - 08/03/2021 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır. 
KURA İLE ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların kura çekimi 17/03/2021 tarihinde saat 10:30’da Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte 
değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru 
yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan 
edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 
ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.  

Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda 
gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel 
Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) 
canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt 
altına alınacaktır. 
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KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER 
1. EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar 

için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo 
veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.) 

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.  
BELGE TESLİM İŞLEMLERİ 
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 - 

24/03/2021 tarihleri arasında teslim edeceklerdir. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, 
belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü 

sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız internet sitesinde 
ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerini, 
yürütmekle yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine 
uygun olarak yapılacaktır. 

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 
genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 (Elli) puan, hizmet 
alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 (Elli) puan üzerinden olmak üzere toplam 
100 (Yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atamaya esas puanı ve 
başarı sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az 60 (Altmış) puan 
alınması gerekmektedir. 

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas 
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde 
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı 
sıralaması belirlenecektir. 

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro 
sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız 
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan 
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ  
Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 10 (On) iş günü içinde Sınav 

kuruluna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (On) iş günü 
içinde Sınav kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.          
T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta 
yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

ATAMA İŞLEMLERİ  
Atanmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızca istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek 

tarihe kadar şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. 
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde 

göreve başlamaları gerekmektedir.  
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Atama hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları 
yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti 
olmaksızın 15 (On beş) gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 
İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri 
feshedilecektir. 

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacaktır. 
Deneme süresi sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek 
olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir. 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı 
kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle 
atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan 
veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama 
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. 

ÜCRET 
Atanma hakkı kazanan işçilere 2021 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 

belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış 
olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 
1) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir 

durumu olmaması gerekir. 
2) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 

sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

3) Bu sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak 
bilgilendirme, sonuçların duyurulması ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde 
(www.adalet.gov.tr) ilân yoluyla yapılacaktır.  

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur. 
KONTENJAN DAĞILIMI TABLOSU 

Hizmet 

Türü 
İl 

Kadro 

Sayısı 
Cinsiyet Yaş Özel Şartlar Yöntem 

Temizlik 

Görevlisi 
Ankara 110 K-E 18-35 

- En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak 
-İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 
yaşını tamamlamamış olmak. 
-Ankara’da ikamet ediyor olmak 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Temizlik 

Görevlisi 
Rize 10 K-E 18-35 

- En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak 
-İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 
yaşını tamamlamamış olmak. 
-Rize’de ikamet ediyor olmak 

Kura ve Sözlü 

Sınav 

Temizlik 

Görevlisi 
Yozgat 35 K-E 18-35 

- En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak 
-İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 
yaşını tamamlamamış olmak. 
-Yozgat’da ikamet ediyor olmak 

Kura ve Sözlü 

Sınav 
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: 
SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAM İLÂNI 

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere; 

EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam 

edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır. 

I-GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 
almamış olmak, 

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve 

casusluk, 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, 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden 

ihraç edilmemiş olmak, 
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak. 

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla 

işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul 

edilmeyecektir. 
8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan 

adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri 

gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil 
etmeyecektir. 

II-ÖZEL ŞARTLAR 

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için; 

1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak. 
2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu 

olanlar müracaat edebilecektir.) 

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 
tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. 
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IV-KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 

17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı 
salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de etkisi altına alan 
COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine 
katılamayacaklardır. Kura çekimi Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube 
kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak 
yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına 
alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda 
yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, 
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

V-İSTENİLECEK BELGELER 
1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar 

için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo 
veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.) 

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet 
komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı 
üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede 
belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul 
edilmeyecektir.) 

VI-BELGE TESLİMİ 
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 

24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim 
edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge 
teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VII-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen 

asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan 
adaylar eklenerek açık iş sayısının 4 (dört) katı aday belirlenmek suretiyle sözlü sınava 
katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır. 

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak 
adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı 
tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, 
yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim 
düzeylerine uygun olarak yapılacaktır. 

Sınav kurulu başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik 
ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 
genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına 
ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam 
puan üzerinden değerlendirilecektir. Verilen puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı 
sıralaması için kullanılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, en az altmış (60) puan 
alınması gerekmektedir. 
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Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas 
alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde 
mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı 
sıralaması belirlenecektir. 

Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar 
asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir. 

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; adalet 
komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

VIII-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Adaylar sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların ilân edildiği tarihten itibaren on gün içinde 

sınavı yapan adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar on gün 
içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, 
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile 
süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

IX-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ 
Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve 

başlamaları gerekmektedir. 
Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları 

yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti 
olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam 
edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir. 

Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, ilgili 
adalet komisyonu başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın 
ve tazminatsız feshedilebilecektir. 

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı 
kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle 
atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan 
veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam 
yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır. 

X-ÜCRET 
Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret; 
İstihdam edilecek işçilere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir 

günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük 
brüt 131,17 TL ödenecektir. 

Duyurulur. 
EK-1: Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları ile İl, 

Görev Yeri ve Açık İş Sayısı Tablosu 
EK-2: Beyan Formu 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 
CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ 

PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE  
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI 

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 
İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve 
Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek 
üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik 
görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır. 

A) BAŞVURU ŞARTLARI 
1. Genel Şartlar 
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe 

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2.  İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak, 
3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf 

askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak, 
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı 

almamış olmak, 
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 
7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya 

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm 

olmamak, 
b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, 

özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya 
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel 
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında 
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak, 

8. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden 
ihraç edilmemiş olmak, 

9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla 
işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul 
edilmeyecektir. 

10. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet 
ediyor olmak, 
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11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu 
durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik 
durumlarını gösterir belgeye sahip olmak, 

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız 
olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve 
iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak, 
15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz 

olmak gerekmektedir. 
16. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak 

çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum 
tarafından fesih edilebilir. 

17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir. 
2. Özel Şartlar 
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için; 
1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak, 
2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu 

olanlar müracaat edebilecektir), 
3. Sağlık durumu yönünden: 
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir 

durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden 
alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek. 

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 
1.Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 - 08/03/2021 

tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan 
başvurular kabul edilmeyecektir.) 

2.Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için 
başvuru yapacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde 
adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 

C) KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede 

yer alan adayların kura çekimi 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel 
Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte 
değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru 
yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve 
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinde 
(www.cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura 
çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır. 
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Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda 
gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 
Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı 
olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına 
alınacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından 
doğrudan sınava esas bildirilen listeler sözlü sınavın yapılacağı yer Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına gönderilecek olup Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca sözlü sınava katılacak adaylardan başvuru 
belgelerini teslim etmeleri istenecektir. Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgelerin 
teslim yeri, tarihi ve diğer hususlar sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 
Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet 
başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat 
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim 
etmeyen adaylar sözlü sınav hakkından feragat etmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia 
edemeyecektir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların yerine, yedek aday 
listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağrılacaktır. 

D) SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER 
Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları 

taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Adaylardan istenilecek belgeler; 

1.Nüfus cüzdan fotokopisi, 
2.EK-2 Beyan Formu (Beyan formunun bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde 

kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.), 
3.Diplomanın onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi, 
4.EK-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-3 Formun 2 adet 

hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak 
imzalanması gerekmektedir.) 

5.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 
belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge. 

E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 
1.Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilgili 

belge kontrolü yapıldıktan sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirtilen şartları taşıdığı tespit 
edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak 
olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav 
komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek 
olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 

2.Kura çekim sonrası belirlenen asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler 
sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

3.Adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi, mesleki bilgi ve beceri 
konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacaktır. 

4. Sözlü sınav; 
a) İlgilinin atanacağı iş gücünün gerektirdiği mesleki bilgi 40, 
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b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, 
c) Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi 20, 
d) Genel kültür 20, 
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. 
5.Adayların sözlü sınav puanı Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların 

aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 
100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir. 

6.Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi 
esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması 
halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı 
sıralaması belirlenecektir. 

7.Sınav komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı 
kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir. 

8.Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Adalet 
Komisyonu Başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat 
yapılmayacaktır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan 
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sözlü sınav sonuçlarına, sınavın açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı 

olarak sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı 
olarak itiraz edilebilir(İtiraz sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres bilgileri ve ıslak 
imzası olmayan dilekçeler ile e posta faks ve buna benzer yollarla ya da usulüne uygun olsa bile 
itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)  İtirazlar 5 (beş) iş günü 
içerisinde sınav komisyonu tarafından karara bağlanarak sonuç itiraz sahibine yazılı olarak 
bildirilir. 

F) GÖREVE BAŞLAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER 
Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri 

sözlü sınavı yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına elden 
teslim edeceklerdir. 

Temizlik görevlisi unvanında göreve başlayacaklar için: 
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir 

durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden 
alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu. 

G) GÖREVE BAŞLAMA 
1.Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, 

belgelerin teslim yeri ve tarihi ile diğer hususlar bilahare sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece 
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir. 

2.Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının 
sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır. Ataması yapılanların tebligat işlemleri için 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki 
herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait 
olacaktır. Ayrıca hak sahibi beyan formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür. 
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3.Fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle 
belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi,  
doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla 
teslim edebileceklerdir. 

4.Doğum,  hastalık,  askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların;  bu 
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 5 (beş) iş günü 
içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. 

5.Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların,  
belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını 
taşımadığı tespit edilenlerin yerine,  mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden 
başarı sırasına göre atama yapılacaktır. 

6.Göreve başlamayan asil olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir 
sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle 
atama yapılan pozisyonlarda bir ya da birkaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden 
yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar, yeni bir sınav yapılması durumunda ise sınav ilan 
tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) yıl süre ile yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına 
göre ataması yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında 
bulunamazlar. 

Ğ) DİĞER HUSUSLAR 
1. 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

Kararı yayımlanmıştır. Bu Karar’a göre; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 
uygulanacak olan asgari ücretin, günlük brüt tutarı 119,25 TL, aylık brüt tutarı ise 3.577,50 TL 
olarak tespit edilmiştir. Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2020 yılı 
Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen 
asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir. 

2.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. 
Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri 
sendika kurumazlar ve kurulmuş sendikalara üye olamazlar. 

3.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin 
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

4.Sürekli İşçi kadrosunda belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel 
istihdam edildikleri kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edildiğinden 
ve işe alım prosedürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A–4B kapsamında olmadığı için 
isteğe bağlı veya bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunamayacaklardır. 
Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak söz konusu ilana başvurmaları önem arz 
etmektedir. 

İlanen duyurulur. 
Ekler: 
Ek-1 Temizlik Görevlisi Atama Yapılacak Sayı ve Yerler 
Ek-2 Beyan Formu 
Ek-3 Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu 
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından: 
BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Sermaye Piyasası Kurulunda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 
Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar "Bilişim Uzman 
Yardımcısı" kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için 
giriş sınavı yapılacaktır. 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan 

genel şartları taşımak,  
2- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında 

(KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve 
üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak 
(Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde 
bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.), 

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, 
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri 
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili 
makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,   

4- 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
5- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla 

aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak, 
6- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda 

bulunmamak. 
GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ 
Sınav Tarihi: Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sabah ve 

öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır. 
Sınav Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü - İstanbul 
Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurulun www.spk.gov.tr 

internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 
Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi 

tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saat Kurulun yukarıda belirtilen internet 
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ 
Sınav başvurularının 04.03.2021 - 18.03.2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet 

adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurulması 
suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim 
belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 22.03.2021 tarihi saat 17:30'a kadar elden veya posta 
yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler 
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dâhil 22.03.2021 tarihi saat 17:30'dan sonra Kurul kayıtlarına giren başvurular dikkate 
alınmayacaktır. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 
Kurula yapılan başvurular, Sınav Komisyonunca değerlendirildikten sonra yarışma 

sınavına katılabileceklerin isimleri ile sınav başlama saati, Kurulun www.spk.gov.tr internet 
adresi üzerinden ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. Yarışma sınavına kabul edilecek 
adaylara Kurul yazılı, e-posta veya telefonla ayrıca bildirim yapmakla mükellef değildir. Adaylar, 
"Sınava Giriş Belgeleri"ni 07-08 Nisan 2021 tarihleri arasında Kurulumuz resmi internet 
sayfasından alabilirler. 

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir 
sınava alınmazlar. 

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra 
sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde 
gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların 
sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, 
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 
Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır: 
A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama 

dilleri, 
B)  Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapıları, veri tabanı ve yönetim sistemleri, 
C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet 

teknolojileri, 
D) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'ye 

çevrilmesi ve Türkçe'den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi. 
DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 
Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum 

yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak 
için, bu grupların her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik 
ortalamasının 70'den aşağı olmaması zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 
atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 
Yazılı sınavı kazanan adaylar Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan 

edilir ve "Başvuru Formu"nun ilgili diğer bölümlerinin çevrimiçi olarak doldurulması istenir. 
Doldurulan formun çıktısı adaylar tarafından sözlü sınava gelindiğinde Kurula teslim edilir. Söz 
konusu formu doldurmayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için 
kazanılmış hak teşkil etmez. 
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Sözlü sınava çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir. 

Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde 

belirlenen esaslara göre değerlendirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı 

sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması 

halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir. 

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar 

asil adayın isimleri, Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilir ve adayların 

adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, atama yapılacak kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayın 

isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek yine Kurulun www.spk.gov.tr internet adresi üzerinden 

ilan edilir. 

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmış hak teşkil etmez. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 

(beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre 

içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan 

anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde 

mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan 

adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. 

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, 

atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından 

herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek 

listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır. 

SERMAYE PİYASASI KURULU 

ANKARA MERKEZİ 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bul.  

SPK Hizmet Binası No: 156 

06530 Çankaya/ANKARA 

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90 

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ 

Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. 

Süzer Plaza No: 6 Kat: 3 

34367 Şişli/İSTANBUL 

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00 

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/ 
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
MİMAR SİNAN MÜZESİ VE MİMARLIK MERKEZİ ULUSAL  

MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLANI 
1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53. maddeleri kapsamında, Mimarlık, Peyzaj 

Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Plânlama ve Güzel Sanat 
Eserleri Yarışması Yönetmeliği uyarınca; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje 
yarışmasıdır. 

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU 
Yarışma arsası; Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erenköy Mahallesi,  10442 Ada-6 parselde 

yer alan ve yapımı devam eden millet bahçesi içerisindeki, şartname ekinde sınırları belirtilen 
alanı kapsamaktadır. Bu alan, şartname eki ‘4.c.Vaziyet Planı (yarışma sınırını içeren)’dosyasında 
işaretlenmiştir. Askeri Alan- Talas Bulvarı- Erenköy Mahallesi- Kartal Kavşağı ve Hisarcık Yolu 
sınırları arasında kalan, yaklaşık 1.260.000 m2 lik yüzölçümüne sahip millet bahçesinin yapımı 
devam etmektedir. 

Yarışma konusu; şartname ekinde bilgileri verilen sınırlar içinde; istenilen kriterler 
doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve 
ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanmasıdır. 

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 
Yarışmaya ekip halinde ya da bireysel olarak katılmak mümkündür. Ekip olarak 

katılımlarda; ekipteki her bir kişinin bu maddenin (i) bendi dışında, kalan koşulların tamamına 
uymaları zorunludur. 

Ekip halinde katılım için, kimlik dosyasında idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı 
olmak üzere, ekip içerisinden bir üyenin ekip başı olarak belirtilmesi ve mimar olması zorunludur. 
Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludurlar. 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar: 
a. TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezası almamış olmak, 
b. Yarışma şartnamesinde öngörülen koşullara uymak, 
c. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 
d. Jüri üyeleri (danışman, asıl, yedek) ve raportörlerle; bunların birinci dereceden 

akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak, 
e. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 
f. Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 
g. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında 

olmamak, 
h. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak, 
i. Yarışmacıların şartname alarak isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne 

kaydettirmeleri gerekmektedir. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi 
yeterlidir). 
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Şartname; Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma  internet 
sayfasında yayınlanacaktır. 

Bu şartlara uymayanlar tasarımlarını yarışma raportörlüğüne göndermiş olsalar da 
tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve bu durum yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle 
birlikte tutanağa işlenir. 

 
4. YARIŞMA TAKVİMİ 
Yarışma ilanı: 05 Mart 2021 

Soru sormak için son gün: 02 Nisan 2021 

Soruların yanıtlarının ilanı: 09 Nisan 2021 

Projelerin son teslim tarihi: 04 Haziran 2021 

Sonuçların ilanı: 18 Haziran 2021 

Kolokyum ve ödül töreni: Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır. 

 
5. JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER 

Danışman Jüri Üyeleri: 

Memduh BÜYÜKKILIÇ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Halil ÇEVİK Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı 

Hamdi ELCUMAN Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd. 

Serdar ALTUNTUĞ Mimar 

 
Asil Jüri Üyeleri: 
Celal Abdi GÜZER ODTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Han TÜMERTEKİN Serbest Mimar 
Murat SÖNMEZ TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Murat TABANLIOĞLU Serbest Mimar 
Mustafa ATEŞ Serbest İnşaat Mühendisi 
Nur URFALIOĞLU(Jüri Başkanı) YTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Semra UYGUR Serbest Mimar 
 
Yedek Jüri Üyeleri: 
Hakan ÖZKAN Serbest Mimar 
Cem KOZAR Serbest Mimar 
Ahmet Erdem TOZOĞLU AGÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Ahmet Şeref BAHÇECİOĞLU KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı 

 

https://www.kayseri.bel.tr/yarisma
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Raportörler: 
Burcu İMAMOĞLU Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Sekreter Üye 

Murtaza ER Mimarlar Od. Kayseri Şubesi Başkan Yrd. 

Zeliha KÖSE KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 

M. Utku KÖKSALDI KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 

 
Raportör Yardımcıları: 
Aynur OKÇU KBB - Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı 

Ezgi ŞAHİN Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 

 
6. ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARI 
1. Ödül: 100.000 TL 
2. Ödül   80.000 TL 
3. Ödül   60.000 TL 
1. Mansiyon   35.000 TL 
2. Mansiyon   35.000 TL 
3. Mansiyon   35.000 TL 
4. Mansiyon   35.000 TL 
5. Mansiyon   35.000 TL 
 
7. YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR 
Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi 

Ulusal Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) idari iletişim 
bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Büyükşehir Belediyesi tahsilat veznelerine isim 
bilgisi ile yatıracaklardır. Ekip üyesi herhangi bir kişinin bu şartı yerine getirmesi gerekmektedir. 

Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış 
kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma 
raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@kayseri.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma 
şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümünden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. 
Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen 
gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış 
sayılır. 

8. İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Yarışmayı Açan Kurum: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Adres: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 
38010 Kocasinan-KAYSERİ 
Telefon : (0 352) 207 16 59 / 207 16 06 
Fax : (0 352) 207 16 68 
Web Adresi : https://www.kayseri.bel.tr/yarisma 
E-Posta : yarisma@kayseri.bel.tr 
Banka Hesap Numarası : TR03 0001 5001 5800 7290 4432 58 
 1717/1-1 

mailto:yarisma@kayseri.bel.tr
https://www.kayseri.bel.tr/yarisma
mailto:yarisma@kayseri.bel.tr
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara 
Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 
Sıra 
No 

Fakülte 
Bölüm/Program / 

Anabilim Dalı 
Unvan 

Kadro 
Sayısı 

Aranan Kriterler İlan Takvimi Açıklama 

1 
Tıp 

Fakültesi 
Anatomi 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Anatomi alanında 
doktora veya tıpta 

uzmanlık 
belgesine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

2 
Tıp 

Fakültesi 
Fizyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Fizyoloji alanında 
doktora veya 
tıpta uzmanlık 

belgesine sahip 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

3 
Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Biyokimya 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Tıbbi Biyokimya 
alanında doktora 

veya tıpta 
uzmanlık 

belgesine sahip 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

4 
Tıp 

Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Tıbbi 
Mikrobiyoloji 

alanında doktora 
veya tıpta 
uzmanlık 

belgesine sahip 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

5 
Tıp 

Fakültesi 
Patoloji Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Patoloji alanında 
doktora veya 
tıpta uzmanlık 

belgesine sahip 
olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 
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6 
Tıp 

Fakültesi 

Farmakoloji 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Farmakoloji 

alanında doktora 

veya tıpta 

uzmanlık 

belgesine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için başvuru 

olması halinde, adaylar arasında 

öncelik unvana göre puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 

ve çalışma alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere uygunluğu 

gözetilerek belirlenecektir. 

7 
Tıp 

Fakültesi 

İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

İç Hastalıkları 

alanında doktora 

veya tıpta 

uzmanlık 

belgesine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için başvuru 

olması halinde, adaylar arasında 

öncelik unvana göre puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 

ve çalışma alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere uygunluğu 

gözetilerek belirlenecektir. 

8 
Tıp 

Fakültesi 

Çocuk Hastalıkları 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları 

alanında doktora 

veya tıpta 

uzmanlık 

belgesine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için başvuru 

olması halinde, adaylar arasında 

öncelik unvana göre puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 

ve çalışma alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere uygunluğu 

gözetilerek belirlenecektir. 

9 
Tıp 

Fakültesi 

Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Genel Cerrahi 

alanında doktora 

veya tıpta 

uzmanlık 

belgesine sahip 

olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için başvuru 

olması halinde, adaylar arasında 

öncelik unvana göre puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 

ve çalışma alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere uygunluğu 

gözetilerek belirlenecektir. 

10 

Diş 

Hekimliği 

Fakültesi 

Ortodonti 

Anabilim Dalı 

Doktor 

Öğretim 

Üyesi veya 

Doçent 

veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

mezunu olmak, 

Ortodonti 

anabilim dalında 

uzmanlık/doktora 

programını 

bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 

04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 

18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 

 

Farklı unvanlar için başvuru 

olması halinde, adaylar arasında 

öncelik unvana göre puan 

yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 

ve çalışma alanlarının ihtiyaç 

duyulan derslere uygunluğu 

gözetilerek belirlenecektir. 
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11 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Çocuk Diş 
Hekimliği 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

mezunu olmak, 
Çocuk Diş 
Hekimliği 

anabilim dalında 
uzmanlık/doktora 

programını 
bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

12 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Endodonti 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

mezunu olmak, 
Endodonti 

anabilim dalında 
uzmanlık/doktora 

programını 
bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

13 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Periodontoloji 
Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

mezunu olmak, 
Periodontoloji 

anabilim dalında 
uzmanlık/doktora 

programını 
bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

14 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Restoratif Diş 
Tedavisi Anabilim 

Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi 

mezunu olmak, 
Restoratif Diş 
Tedavisi (Diş 
Hastalıkları ve 

Tedavisi) 
anabilim dalında 
uzmanlık/doktora 

programını 
bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 

15 
Diş 

Hekimliği 
Fakültesi 

Ağız, Diş ve Çene 
Radyolojisi 

Anabilim Dalı 

Doktor 
Öğretim 

Üyesi veya 
Doçent 
veya 

Profesör 

1 

Diş Hekimliği 
Fakültesi mezunu 
olmak, Ağız, Diş 

ve Çene 
Radyolojisi 

anabilim dalında 
uzmanlık/doktora 

programını 
bitirmiş olmak. 

Duyuru Başlama Tarihi: 
04.03.2021 

Son Başvuru Tarihi: 
18.03.2021 

İngilizce Dil Puanı: 80 
 
Farklı unvanlar için başvuru 
olması halinde, adaylar arasında 
öncelik unvana göre puan 
yüksekliği, yayın çeşitliliği/sayısı 
ve çalışma alanlarının ihtiyaç 
duyulan derslere uygunluğu 
gözetilerek belirlenecektir. 
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* Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında 
belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan 
ulaşabilirsiniz.), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ile diğer öğrenim belgeleri 
(belgelerin asılları ile fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi 
(yurtdışından alınmış diplomalar için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM 
tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital 
kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim 
edeceklerdir. 

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve 
Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 
kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 
fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 
için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 
dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 
olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama 
ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yer alan ilanlardan ulaşabilirsiniz.), 
kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile diğer öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ile 
fotokopilerinin getirilmesi gerekmektedir), YÖK denklik belgesi (yurtdışından alınmış diplomalar 
için), İngilizce dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı 
dil sınavı) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını başvuru dilekçelerine ekli 
olarak süresi içinde, 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na teslim edeceklerdir. 

ÖNEMLİ: 
Yabancı dil muafiyeti ile ilgili yönetmelik maddesini Üniversitemiz web sitesinde yer 

alan ilanlardan inceleyebilirsiniz. (Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve 
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) 

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik 
Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde 
değerlendirmeye alınmaktadır. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana 
gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

BAŞVURU ADRESİ 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü  
Personel Daire Başkanlığı  
santralistanbul Kampüsü-Ek Bina 
Premier Kampüs Ofis 
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 
34400 Kağıthane - İSTANBUL 
Personel Daire Başkanlığı: 0212 311 63 37 / 0212 311 62 51 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı 
yapılacaktır. 

İstenilen Belgeler: 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti, 
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),  
Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), 
ALES Sonuç Belgesi, 
Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan 

istenilmektedir. 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.) 

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 
denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul 

Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.03.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 18.03.2021 
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 22.03.2021 
SINAV GİRİŞ TARİHİ : 24.03.2021 
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 26.03.2021 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 
PROGRAM 

UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞARTI ALES DİL 

MESLEK 
YÜKSEKOKULU 

Grafik 
Tasarım 

Öğretim 
Görevlisi 

1 

Grafik, Grafik Tasarım, Grafik 
Tasarımı, Görsel İletişim 
Tasarımı Bölümlerinden 
birinden lisans mezunu olmak 
ve /veya bu anlardan birinde 
tezli yüksek lisans yapmış 
olmak. 

70-
EA 

- 
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili 
maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

İstenilen Belgeler 
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim 

bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)  
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
YÖK Formatlı Özgeçmiş, 
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,  
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti  
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti 
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna 

yapılacak başvuruları için) 
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca 

denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru 

için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, 
DVD, USB ortamında iletilebilir.) 

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,) 
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve 

eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 

gündür. 
Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi 

Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres: 
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümü, Mehmet Balcı 

Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul 
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 04.03.2021 
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 18.03.2021 

FAKÜLTE / 
YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM/ 
PROGRAM 

UNVAN 
KADRO 
SAYISI 

İLAN ÖZEL ŞARTI 

REKTÖRLÜK 
Yabancı 

Diller 
Bölümü 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

3 

İngiliz Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans 
ve doktora yapmış olmak. 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 olmak. 

SAĞLIK 
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

Hemşirelik Doçent 1 
Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Bilim 
alanında almış olmak. 
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Koç Üniversitesi Rektörlüğünden: 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine tam 
zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. 

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve 
akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce) ve doçentlik belgesini PDF 
formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar akademikkadro@ku.edu.tr e-posta 
adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

Yabancı ülkelerden alınan lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliğinin 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. 

Yabancı ülkelerde alınan doktora, doçentlik ve profesörlük unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması için, başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, 
eşdeğerliğinin Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir. 

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da 
sağlamaları gerekmektedir. 

Profesör kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak. 
Doçent kadrosu için: 
• Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak, 
• Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 
• Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak. 

Fakülte Bölüm Unvan Kadro Özel Koşullar 
Son Başvuru 

Tarihi 

İnsani Bilimler 
ve Edebiyat 

Fakültesi 

Tarih Profesör 1 

Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa 
ekonomi tarihi, 18. yüzyıldan bugüne 
siyasi hareketlilik ve emek tarihi 
konularında uzmanlaşmış olmak. 

21 Mart 2021 

Psikoloji Profesör 1 
Sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji ve 
klinik psikoloji alanlarında uzmanlaşmış 
olmak. 

21 Mart 2021 

Sosyoloji Doçent 1 

Sosyoloji teorileri, karşılaştırmalı ve 
tarihsel yöntem, kültür ve sanat 
sosyolojisi alanlarında uzmanlaşmış 
olmak. 

21 Mart 2021 

Medya ve 
Görsel 

Sanatlar 
Doçent 1 

İnsan-robot etkileşimi, arayüz ve 
etkileşim tasarımı, duygusal arayüzler 
ve bilgi tasarımı alanlarında 
uzmanlaşmış olmak. 

21 Mart 2021 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Esaslar (Karar Sayısı: 3585)

YÖNETMELİKLER
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar
Sayısı: 3586)

–– Gençlik ve Spor Bakanlığının Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin
Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

–– Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik ve Spor Organizasyonlarına İlişkin
Özel Hesap Yönetmeliği

–– Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Beykent Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/12600 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 28/1/2021 Tarihli ve 2018/33546 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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