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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan

Ticaret Bakanlığı personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli
kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ile birim-
lerinde görev yapmalarını sağlayarak hizmetin sürekliliğini temin etmektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatı kadrolarında bu-

lunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilen personelden yer de-
ğiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 ta-

rihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer
Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazır-
lanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,
ç) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,
d) E-atama: Elektronik ortamda yer değiştirme suretiyle yapılan atamayı,
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e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Hizmet birimi: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı bölge müdürlükleri ile bölge

müdürlüklerine bağlı faaliyet gösteren Bakanlık taşra teşkilatı birimlerini, 
g) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde gösterilen hizmet

birimi gruplarını,
ğ) Hizmet birimi sırası: Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde gösterilen hiz-

met birimleri arasındaki sıralamayı,
h) Hizmet puanı: Ek-1’de yer alan cetvelde gösterilen hizmet birimleri için belirlenmiş

ve hizmet süresi karşılığında kazanılan puanı,
ı) Hizmet süresi: Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolarda geçen süreleri,
i) İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atama: E-atama suretiyle atamaya tabi personelin

talebi doğrultusunda, Ek-1’de yer alan cetvelin 1 inci hizmet bölgesi içerisinde yer alan hizmet
birimleri arasında elektronik ortamda yer değiştirme suretiyle atanmasını,

j) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,
k) Kontenjan: Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinde kullanılmak üzere hizmet

birimleri için unvan bazında belirlenen personel sayısını,
l) Ortak hizmet birimi: Aynı il sınırları içerisinde yer alan hizmet birimleri arasından,

Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan ve süre sınırı olmaksızın bölge müdürlüğünce görevlendirme
yapılabilecek hizmet birimlerini,

m) Standart kadro sayısı: Hizmet birimleri için unvan bazında belirlenen asgari ve azami
personel sayısını,

n) Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin,
hizmet birimlerine 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

o) Zorunlu hizmet bölgeleri: Ek-1’de yer alan cetveldeki 2 nci ve 3 üncü hizmet bölge-
leri ile Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan cetvellerdeki tüm hizmet bölgelerini,

ö) Zorunlu hizmet süresi: Zorunlu hizmet bölgelerinde yer alan tüm hizmet birimleri
için tespit edilmiş çalışma sürelerini,

p) Zorunlu yer değiştirme: Personelin, kontenjan dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun
72 ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde zorunlu hizmet bölgelerine atanmasını,

r) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası: 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)
ve (b) bentlerinde sayılan personelden, Ek-1’de yer alan cetvelde 1 inci hizmet bölgesinde yer
alan hizmet birimlerinde görev yapanlar arasında 1 inci hizmet bölgesinde en fazla hizmet sü-
resine sahip olanlardan başlanarak oluşturulan sırayı,

s) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel: Zorunlu yer değiştir-
meye tabi tutulabilecek personel listesinde yer alanlardan, kontenjan esas alınarak zorunlu yer
değiştirmeye tabi tutulacak personeli,

ş) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personel listesi: Zorunlu yer değiştirme
suretiyle atanma sırası gelen personeli belirlemek üzere, kontenjanın dört katına kadar belirle-
nen personeli içerir listeyi, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen yer değiştirme suretiyle

atamalara ilişkin temel ilkeler şunlardır:
a) Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı öncelikli olarak dikkate alınır.
b) Hizmet birimleri arasında personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.
c) Personel mazeretleri, Bakanlığın standart kadro sayısı ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde

dikkate alınır. 
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ç) Yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım
şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet birimlerinin iş ve işlemleri dikkate
alınmak suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri veya hizmet birimleri arasında yapılır. 

Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel
MADDE 6 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir:
a) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gö-

revli; bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat mü-
dürü, şube müdürü, personel müdürü, gümrük müdür yardımcısı, bölge amiri, şef, kısım amiri,
araştırmacı, muayene memuru, muhafaza memuru, memur, icra memuru, veri hazırlama ve
kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, kaptan, makinist ve gemi adamı.

b) Döner sermaye kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü tasfiye
işletme müdürlüklerinde görevli; tasfiye işletme müdürü, işletme müdür yardımcısı, şef, me-
mur, ambar memuru, satış memuru, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar
işletmeni.

c) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gö-
revli; laboratuvar müdürü, mühendis, kimyager, laborant.

ç) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde gö-
revli;  ticaret denetmeni ve ticaret denetmen yardımcısı.

d) Taşra teşkilatı kadrosunda bulunan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri dış ti-
caret işlemleri müdürlüklerinde görevli; dış ticaret işlemleri müdürü, dış ticaret işlemleri müdür
yardımcısı, mühendis, şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni.

Hizmet bölgeleri ve süreleri 
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan un-

vanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-1’de yer alan cetvelde, (c) bendinde sayılan
unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-2’de yer alan cetvelde, (ç) bendinde sayılan
unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-3’te yer alan cetvelde, (d) bendinde sayılan
unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-4’te yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(2) Zorunlu hizmet süreleri, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sa-
yılan unvanlar için Ek-1’de yer alan cetvelde, (c) bendinde sayılan unvanlar için Ek-2’de yer
alan cetvelde, (ç) bendinde sayılan unvanlar için Ek-3’te yer alan cetvelde, (d) bendinde sayılan
unvanlar için Ek-4’te yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(3) Yer değiştirme suretiyle atamalarda; 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerde belirtilen
hükümler saklı kalmak kaydıyla zorunlu hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerin tamamlan-
ması esastır.

(4) Herhangi bir nedenle görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki hizmet süresini ta-
mamlamadan hizmet biriminden ayrılan personelin kalan zorunlu hizmet süresinin hesaplan-
masında, çalışılan hizmet biriminde geçen süreler o hizmet birimi için belirlenen zorunlu hizmet
süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e ulaştığında personel zorunlu
hizmet süresini tamamlamış sayılır.

(5) Bu Yönetmeliğin eklerinde yer alan cetvellerde sayılmayan hizmet birimlerinin per-
sonel dağılımı, bölge müdürlüğü emrine ataması yapılan personel arasından, bölge müdürlü-
ğünce gerçekleştirilir. 

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde belirlenen ortak hizmet birimleri arasında bölge müdür-
lüğünce süre sınırı olmaksızın görevlendirme yapılabilir.

(7) Ekli cetvellerde yer alan hizmet birimlerinde geçen hizmet süreleri, sadece ilgili
cetvele ilişkin hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Hizmet puanı hesabı
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan un-

vanlar için hizmet puanı hesaplanır. 
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(2) Hizmet puanı, 22 nci ve 23 üncü maddeler esas alınarak, yer değiştirme suretiyle
atamaya tabi geçen her bir yıl için 30 Eylül tarihi itibarıyla hesaplanır.

(3) Hizmet puanı, puanlamaya esas olan hizmet süresinin bu Yönetmeliğin eklerinde
yer alan cetvellerde belirlenen puanlar ile çarpılması suretiyle hesaplanır. Hizmet puanı hesa-
bında, 1 yıl 360 gün ve 1 ay 30 gün kabul edilir. 

(4) Hastalık izni kullanmak suretiyle geçirilen süreler, 22 nci madde çerçevesinde hiz-
met süresinden sayılmakla birlikte hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

(5) Personelin kadrosunun bulunduğu hizmet birimi dışında başka bir hizmet biriminde
geçici görevde geçirilen süreler ile ortak hizmet birimleri arasında yapılan görevlendirmelerde
geçen süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan hizmet birimlerine ilişkin puanlar, çalışılan
ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğü hizmet puanı üzerinden hesaplanır.

Yer değiştirme dönemi
MADDE 9 – (1) Yer değiştirme sureti ile atama işlemleri her yılın Haziran - Eylül dö-

neminde yapılır. 
(2) Aşağıda sayılan atamalar için yer değiştirme dönemi beklenmez:
a) Can güvenliği, engellilik ve sağlık mazereti bulunanların atamaları.
b) 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapılan atamalar.
c) Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi olarak görevlen-

dirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde ince-
leme ile görevlendirilen personel ile kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin ata-
maları.

ç) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelenlerden aylıksız izin kullanmaları
nedeniyle sıraya giremeyenlerin aylıksız izin dönüşü yapılacak atamaları.

d) İkinci fıkranın (c) bendinde sayılan personelin görevlerinden ayrılış tarihinde, görev
yaptıkları hizmet biriminde zorunlu hizmet süresini dolduranların atamaları.

e) Bu fıkra kapsamında ataması yapılan personelin, Bakanlık personeli olan eşlerinin
atamaları.

Mazeret grupları 
MADDE 10 – (1) Can güvenliği mazereti kapsamında;
a) Personelin can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma ta-

lebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından
birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki
idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir. 

b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlen-
mesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, aynı hiz-
met bölgesi içindeki başka hizmet birimine atanabilir. 

(2) Engellilik mazereti kapsamında;
a) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda kendisi için “kısmi bağımlı

engelli birey”, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu ile anne ve babası için “tam bağımlı
engelli birey” olduğu belirtilenler yer değiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde
bulunabilir. 

b) Bu kapsamdaki talepler, standart kadro sayısı ve teşkilat yapısı dikkate alınarak kar-
şılanır.

c) Personelin, kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ço-
cuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanma talep etmesi
halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, personelin ve bu fıkra kapsamındaki
yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. 
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ç) Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin
eğitim ve araştırma hastanesi, şehir veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu ra-
poru talep edilebilir. 

d) Engellilik durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer
hükümler uygulanır.

(3) Sağlık mazereti kapsamında;
a) Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile

vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı
veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık
kurulu raporu ile belgelendirenler, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak koordinasyon doğrultusunda
hastalığın tedavisine uygun hizmet ihtiyacının bulunduğu bir hizmet birimine Kurulca atanır-
lar.

b) Sağlık Bakanlığı ile yapılan koordinasyon neticesinde 3 üncü hizmet bölgesinde bu-
lunan hizmet birimlerine atanamayacak durumda olanlar, daha önce 2 nci hizmet bölgesinde
zorunlu hizmet sürelerini tamamlamış olsalar bile yeniden 2 nci hizmet bölgesine atanırlar ve
atandıkları hizmet biriminin zorunlu hizmet süresi kadar çalışırlar. 

(4) Aile birliği mazereti kapsamında;
a) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin yer değiştirme suretiyle atanmaları, Ku-

rulca belirlenen esaslara göre daha fazla hizmet ihtiyacı duyulan yere yapılabilir. Yer değiştirme
suretiyle atamaya tabi olmayan eşin yer değiştirme suretiyle atanması unvan üstünlüğüne bağlı
olmaksızın yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin durumuna göre değerlendirilir.

b) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordi-
nasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere
personelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir. 

c) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere per-
sonelin atanması suretiyle yer değiştirme yapılabilir.

ç) Kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl
içinde 1440 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile
işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değiştirmesi
eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir. 

(5) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; can güvenliği, engellilik, sağlık ve aile birliği
öncelik sırası esas alınır.

(6) Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde personel; aynı hizmet bölgesi
içindeki başka bir hizmet birimine, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı
hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan
ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet birimine atanabilir.

(7) Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer
hükümler uygulanır.

(8) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan ve zorunlu yer de-
ğiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelin, aile birliği mazeret haline dayanarak yer de-
ğiştirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için Ek-1’de yer alan
cetvelde belirlenen 2 nci ve 3 üncü hizmet bölgelerinde zorunlu hizmet sürelerini tamamlaması
gerekir.

(9) Engellilik mazeret hali hariç olmak üzere mazeret hallerine dayanarak Ek-1’de yer
alan cetvelde belirlenen 1 inci hizmet bölgesindeki bir hizmet birimine atanan personelin, atan-
mış olduğu hizmet biriminde kalabileceği azami süre on beş yıldır.

İstekleri üzerine alt hizmet bölgesine atanma
MADDE 11 – (1) Zorunlu hizmet bölgelerine atanma talebinde bulunan personel ile

zorunlu hizmet bölgelerinde çalışma süresini tamamladığı halde yerinde kalma talebinde bu-
lunan personelin talepleri kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir.
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(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden; zorunlu
hizmet bölgelerindeki zorunlu hizmet süresini tamamladıkları halde birinci fıkra hükümlerinden
faydalanarak 2 nci hizmet bölgesine atananlar veya bu hizmet bölgesinde yerinde kalanlar, en
az iki yıl görev yaptıktan sonra başka hizmet bölgelerine atanabilirler.

(3) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel birinci fıkraya ilişkin
hükümlerden yararlanamaz.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 12 – (1) 10/6/2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ti-

caret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde
taşra teşkilatında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi kadrolar arasında bulunan bir üst göreve
veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, Ek-1’de yer alan cetveldeki 2
nci veya 3 üncü hizmet bölgelerinden birine atanır. 

(2) Birinci fıkra kapsamındaki personelin Ek-1’de yer alan cetveldeki 2 nci ve 3 üncü
hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini tamamlamış olması veya bu bölgelerde hizmetlerine
ihtiyaç duyulmaması halinde, bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmaları, hizmet ihti-
yacına göre yapılır.

Hizmetin gereği 
MADDE 13 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucunda bulun-

duğu hizmet biriminde kalmasında sakınca bulunduğu bildirilen personel, zorunlu hizmet sü-
relerini tamamlamadan ve yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenmeksizin hizmetin ge-
reği olarak Kurulca yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulabilir.

(2) Hizmetin gereği yer değiştirme suretiyle ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet
bölgesindeki eksik hizmetleri, aynı hizmet bölgesi içerisindeki başka bir hizmet biriminde ta-
mamlattırılır. Personelin görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde, diğer
hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan personelin ayrıldığı hizmet
bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. 

(3) Birinci fıkrada sayılan durumlara göre başka bir hizmet birimine atanan personel,
ayrıldığı hizmet birimine yeniden atanamaz.

(4) Hizmet biriminin kurulması, kapatılması veya faaliyetlerine ara verilmesi gibi hal-
lerde, Kurulca hizmet birimlerinin personel ihtiyacı ve/veya fazlası değerlendirilerek yer de-
ğiştirme suretiyle atama işlemi yapılır.

(5) Haklarında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış personelden göreve iade edi-
lenler, hizmet gereği doğrultusunda başka hizmet birimlerine atanabilir. Bu durumdaki perso-
nelin göreve başlayacakları hizmet birimleri, atamaya yetkili amirce belirlenir. 

Olağandışı durumlarda yer değiştirme suretiyle atama
MADDE 14 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet veya hizmetin veril-

mesini etkileyen diğer zorunlu hallerde yer değiştirme suretiyle atama işlemi, hizmet ihtiyacını
karşılamak amacı ile herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir. 

Geçici görevlendirmeler
MADDE 15 – (1) Bakanlık, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personeli, hizmetin

sürekliliğini sağlamak için bir takvim yılında 90 günü geçmemek üzere başka hizmet birimle-
rinde geçici olarak görevlendirebilir.

(2) Bölge müdürlükleri, bölge müdürlüğü hizmet birimlerinden herhangi birine atanmış
personeli, bölge müdürlüğünün diğer hizmet birimlerinde ortaya çıkan personel ihtiyacını kar-
şılamak üzere bir takvim yılında 30 günü geçmemek üzere geçici olarak görevlendirebilir.

(3) Bakanlıkça, hizmet birimlerinden merkez teşkilatına yapılacak geçici görevlendir-
meler, faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden yapılacak geçici görevlendirmeler, hizmet içi
eğitim, kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar nedeniyle yapılan geçici görevlendirmeler
ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir.
Bu kapsamda yapılacak geçici görevlendirmeler birinci fıkrada belirtilen süre hesabında dikkate
alınmaz.
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Gerçek dışı beyan
MADDE 16 – (1) Mazeret gruplarına dayanılarak yer değiştirme suretiyle ataması ya-

pılan veya yerinde bırakılan personelin, mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğunun tespit edil-
mesi halinde, tesis edilen atama veya yerinde bırakma işlemi iptal edilir ve haklarında soruş-
turma başlatılır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Kurulu

Yer Değiştirme Kurulu
MADDE 17 – (1) Yer Değiştirme Kurulu; bu Yönetmelik kapsamına giren personelin

yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere, Bakan
Onayı ile; Bakan veya Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı başkanlığında, Per-
sonel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve yer değiştirme suretiyle atamaya
tabi personelin kadro unvanı itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen ilgili olduğu diğer Genel Mü-
dürlerden teşekkül eder. 

(2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelden;
a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personel için; Güm-

rükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner
Sermaye Genel Müdürü,

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan personel için; İh-
racat Genel Müdürü, Gümrükler Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü ile Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü,

Yer Değiştirme Kuruluna üye olarak katılır.
(3) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser

oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır. Kurulun sekretarya ve raportörlük görevi Genel Müdürlükçe yürütülür.

(4) Kurul, ibraz edilen sağlık kurulu raporlarının değerlendirilmesinde daire tabibinden
yararlanabilir.

Yer Değiştirme Kurulunun görevleri
MADDE 18 – (1) Kurul, kontenjanı ve standart kadro sayısını belirler. Ayrıca Kurul,

personelin disiplin durumunu, daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve birimlerini, yer
değiştirme suretiyle atanmak istediği yerleri ve varsa mazeretine ilişkin belgeleri inceleyerek;

a) 10 uncu maddede belirtilen mazeret durumlarına ilişkin başvuruları değerlendirir ve
karara bağlar.

b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler ile 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve
(e) bentlerinde sayılan personelin durumlarını karara bağlar.

c) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge
amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının
(c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan personel ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeli-
ğinin 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilen personelin görev yerlerini, hizmet birimle-
rinin ihtiyacı ve tercihlere göre belirler.

ç) E-atama işlemleri, kurulun gözetim ve denetiminde gerçekleştirilir.
(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden, 1 inci

hizmet bölgesindeki toplam hizmet süresi on beş yıl ve üstü olanların görev yapacakları hizmet
birimlerini, standart kadro sayısı ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı çerçevesinde üç yılda bir de-
ğerlendirilerek karara bağlar. 

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge
amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda, atandığı yerde beş yıl ve üzeri görev yapanların
görev yerleri Kurul tarafından değiştirilebilir.
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(4) Atamaya yetkili amirin onayına sunulmak üzere, kararlarını Genel Müdürlüğe ile-
tir.

Kurul kararı ile yapılacak atamalara ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan

unvanlar için yer değiştirme suretiyle atama işlemleri Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan cetvellerde
gösterilen zorunlu hizmet süreleri çerçevesinde hizmet birimlerinin hizmet ihtiyacı, personelin
hizmet süresi, tercihleri ve tamamladığı zorunlu hizmet süreleri dikkate alınarak gerçekleştiri-
lir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan personelden bölge
amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanların yer değiştirme suretiyle atama
işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet bölgeleri
kapsamında yerine getirilir:

a) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel arasından, 3 üncü hiz-
met bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar per-
sonel tercihleri de göz önünde bulundurularak 3 üncü hizmet bölgesine atanır. 

b) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelden (a) bendinde sayı-
lanlar yerleştirildikten sonra, kalan personel arasından öncelikle 2 nci hizmet bölgesinde zo-
runlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel tercihleri de
göz önünde bulundurularak 2 nci hizmet bölgesine atanır.

c) Zorunlu hizmet bölgelerinden herhangi birinde zorunlu hizmetini tamamlayan per-
sonel, tercihleri de göz önünde bulundurularak kontenjan dâhilinde 1 inci hizmet bölgesine
atanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme İşlemleri

Duyuru ve başvuru şekilleri 
MADDE 20 – (1) Bölge müdürlükleri, personel planlaması yaparak tespit edecekleri

personel eksikliği ve fazlalığı durumlarını Ocak ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildi-
rirler.

(2) Genel Müdürlük, Şubat ayının sonuna kadar yer değiştirme işlemleri duyurusunu
yapar ve kontenjanı elektronik ortamda yayımlar.

(3) Genel Müdürlük, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan
unvanlar için; zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personele ilişkin listeyi ve personelin
kendisine ait hizmet puanını görebileceği elektronik ortamı oluşturur.

(4) Zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulabilecek personelin tercihleri ve mazeret grupları
kapsamında yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunan personelin mazeret durumlarına
ilişkin başvurular, Mart ayı sonuna kadar elektronik ortamda alınır. Mazeret durumlarına ilişkin
güncel belgelerin bu başvuruya eklenmesi gerekir. 

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlardaki per-
sonelden, her ikisi de Bakanlık personeli olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet
bölgesi için bölge müdürlükleri ve ortak hizmet birimi olarak belirlenmiş hizmet birimleri ha-
ricinde tercih yapamazlar.

(6) Standart kadro sayısı ve dördüncü fıkra kapsamında alınan mazeret durumlarına
ilişkin başvurular hakkındaki Kurul kararları, Genel Müdürlükçe açıklanır. 

(7) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel ile zorunlu hizmet sü-
resini tamamlayan personel, açıklanan kontenjanı dikkate alarak tercihlerini elektronik ortamda
yapar. 

(8) Yer değiştirme suretiyle atama sonuçları Haziran ayı sonuna kadar açıklanır.
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(9) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan unvanlar için; zorunlu
hizmet süresini tamamlayarak Ek-1’de yer alan cetveldeki 1 inci hizmet bölgesine yerleşen
personelden farklı bir hizmet birimine atanma talebinde bulunanlar ile isteğe bağlı yer değiş-
tirme talebinde bulunacak personel 15 Temmuz tarihine kadar tercihlerini elektronik ortamda
yapar. Personelin tercihlerine ilişkin sonuçlar, Temmuz ayı sonuna kadar Genel Müdürlükçe
ilan edilir.

(10) Dedektör köpek idarecisi, x-ray operatörü ve gemi arama eğiticisi olarak görev-
lendirilen muhafaza memurları, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde in-
celeme ile görevlendirilenler ile merkez teşkilatına atanacak personel hariç olmak üzere, Ba-
kanlık kadrolarına ilk defa atanan personel, atandıkları yerde iki yıl fiilen görev yapmadan
diğer hizmet birimlerine yer değiştirme suretiyle atanmak için başvuruda bulunamaz. 

(11) Kurul tarafından, onuncu fıkra hariç olmak üzere, bu maddede belirtilen sürelere
ilişkin değişiklik yapılabilir.

E-atama esasları 
MADDE 21 – (1) 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılanlar dışında

kalan personelin yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler
çerçevesinde iki aşamalı olarak Ek-1’de yer alan cetveldeki hizmet bölgeleri ve hizmet birimleri
arasında gerçekleştirilir. 

(2) E-atama işlemlerinin birinci aşamasında:
a) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personel arasından, öncelikle

3 üncü hizmet bölgesinde zorunlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan
kadar personel hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre 3 üncü hizmet böl-
gesine atanır. 

b) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırası gelen personelden (a) bendinde sayı-
lanlar yerleştirildikten sonra, kalan personel arasından öncelikle 2 nci hizmet bölgesinde zo-
runlu hizmetini tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel hizmet puanı
yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre 2 nci hizmet bölgesine atanır.

c) Zorunlu hizmet bölgelerinden herhangi birinde zorunlu hizmetini tamamlayan per-
sonel, hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine göre kontenjan dâhilinde 1 inci
hizmet bölgesine atanır. 

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan personel, tercihlerine yerleşememesi halinde hizmet
puanı en yüksek olandan başlayarak hizmet birimi sırası en yüksek olan hizmet birimine, kalan
kontenjan sayısına göre atanır.

d) Tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra, zorunlu yer değiştirme sure-
tiyle atanma sırası gelen personel ile görev yaptığı zorunlu hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet
süresini tamamlayan personelden tercihte bulunmayanlar, hizmet puanı en düşük olandan baş-
lanmak şartıyla hizmet birimi sırası en düşük olan hizmet birimine, kalan kontenjan sayısına
göre atanır. 

e) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde öncelikle 3 üncü hizmet bölgesinde
hizmet süresi fazla olan personele, bu sürenin eşit olması halinde 2 nci hizmet bölgesinde hiz-
met süresi fazla olan personele, bu sürenin de eşit olması halinde memuriyet hizmet süresi
fazla olan personele öncelik verilir.

(3) E-atama işlemlerinin ikinci aşamasında; isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma
talebinde bulunan personel ile ikinci fıkranın (c) bendi hükümlerine göre yerleşen personelden
tekrar yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunan personel, standart kadro sayısı çerçe-
vesinde hizmet puanı yüksek olandan başlayarak tercihlerine yerleştirilir. Tercihlerine yerle-
şemeyen personel hakkında yeni bir işlem yapılmaz.  

(4) Bu madde kapsamında yer değiştirme suretiyle atanan personel, atandığı hizmet bi-
riminde en az iki yıl görev yaptıktan sonra zorunlu yer değiştirme suretiyle atanma sırasına
dâhil edilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Bölge Hizmet Süresi Esasları

Bölge hizmetinden sayılacak süreler 
MADDE 22 – (1) Personelin kadrosunun bulunduğu hizmet biriminin bölge hizmetin-

den sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:
a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin

tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda, eski görevinden ayrılış ve

yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler. 
c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan

tutuklanan veya gözaltına alınan personelin 657 sayılı Kanunun 142 ve 143 üncü maddelerinde
sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.
d) Kurs, staj, konferans, seminer ve toplantılar dâhil olmak üzere, hizmet içi eğitimde

başarılı geçen sürelerin tamamı.
(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi

çalışma süresinden sayılır:
a) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda aday memur olarak geçirilen süre-

ler.
b) Başka bir hizmet birimindeki bir görevin vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin

tamamı.
c) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri.
Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler
MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen süreler hiçbir bölgenin hizmetinden sayılmaz.
a) 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü ay-

lıksız izinde geçirilen süreler.
b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda, eski görevlerinden ayrılış ile

yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.
c) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen personelin yurtdışında geçirdiği süre-

ler.
ç) Görevden uzaklaştırılan personelin, 657 sayılı Kanunun 144 üncü maddesi uyarınca

görevine iade edilmesi halinde, görevden uzakta geçirilen süreler.
d) Görevine son verilen yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin tekrar göreve

başlaması halinde hizmet dışında geçen süreler.
e) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplam altı ayı aşan

kısmı.
f) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi bir personelin, yer değiştirme suretiyle atamaya

tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet
süreleri. 

g) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmayan unvanlarda geçirilen süreler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ile

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uy-
gulanır.
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Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 25 – (1) 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eko-

nomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönet-
melik ile 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sa-

yılan personelin; 
a) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme

Yönetmeliği hükümlerine göre; 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet
birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 1 inci hizmet bölgesinde, 4 üncü hizmet bölgesi olarak
değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinde, 5 inci
hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri ise 3 üncü
hizmet bölgesinde geçirilmiş sayılır.

b) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Gümrük Müs-
teşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayımı tarihinden sonra Edirne ve Kırklareli il sınırları
içerisindeki hizmet birimlerinde geçen hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinde geçirilmiş sa-
yılır. 

c) 2 ve 3 üncü hizmet bölgelerine intibak ettirilecek sürelerin hesabında görev yaptığı
dönemde yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre bölge hizmet süresi eksik kalanların
hizmet süreleri, yine aynı yönetmelik çerçevesinde hesaplanan bölge hizmet süresine oranla-
narak belirlenir.  

(2) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Perso-
nelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine tabi personelden;
bölge müdür yardımcıları için Ek-1’de yer alan cetvelde, ticaret denetmenleri için Ek-3’te yer
alan cetvelde, diğerleri için Ek-2’de yer alan cetvelde; anılan Yönetmelik hükümlerine göre
1 inci hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 1 inci
hizmet bölgesinden, 2 nci hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet birimlerinde geçirilmiş
hizmet süreleri 2 nci hizmet bölgesinden ve 3 üncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilen hizmet
birimlerinde geçirilmiş hizmet süreleri 3 üncü hizmet bölgesinden sayılır.

(3) Ticaret denetmenlerinin ve denetmen yardımcılarının ticaret il müdürlüklerinde geç-
miş hizmetleri, Ek-3’te yer alan cetvelde görev yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün
bulunduğu hizmet bölgesinde belirtilen zorunlu hizmet sürelerinden sayılır. 

(4) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube
müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlı per-
sonelden hâlihazırda dış ticaret işlemleri şube müdürlüklerinde görev yapanların geçmiş hiz-
metleri, çalışılan ile göre Ek-4’te yer alan cetveldeki hizmet bölgelerinde geçirilmiş sayılır.
Ek-4’te yer alan cetvelde sayılmayan iller için personelin geçmiş hizmetleri çalışılan ilin bağlı
olduğu bölge müdürlüğü hizmet bölgesinden sayılır.

(5) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube
müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve memur unvanlı per-
sonelden hâlihazırda gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinde görev yapanların geçmiş
hizmetleri, çalışılan ile göre Ek-1’de yer alan cetveldeki hizmet bölgelerinde geçirilmiş sayılır.
Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan iller için personelin geçmiş hizmetleri çalışılan ilin bağlı
olduğu bölge müdürlüğü hizmet bölgesinden sayılır.

(6) 26/3/2015 tarihinden önce adaylık hizmetini tamamlamış personelin, bu Yönetme-
liğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunması halinde, 26/3/2015 tarihinden
önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda adaylıkta geçen süreleri yukarıdaki hü-
kümler dâhilinde bölge hizmetinden sayılır.
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(7) Birinci, ikinci ve beşinci fıkralara göre geçirilmiş sayılan hizmet sürelerinin puan-
landırılmasında, Ek-1’de yer alan cetvelde sayılan hizmet birimlerinde karşılarında belirtilen
puan esas alınır. 

Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 25 inci

madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hü-
kümlerine göre 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerine atananlar, anılan Yönetmelikte belirlenen
hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmazlar ve bu hizmet
bölgelerinde geçen hizmet süreleri sırası ile Ek-1’de yer alan cetvelin, 2 ve 3 üncü hizmet böl-
gelerinde geçmiş sayılır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 25 inci madde ile yürürlükten kal-
dırılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, Edirne ile
Kırklareli il sınırları içerisindeki hizmet birimlerine atananlar, anılan Yönetmelikte belirlenen
hizmet süreleri doluncaya kadar yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulmazlar ve bu hizmet
birimlerinde geçen hizmet süreleri Ek-1’de yer alan cetvelin 2 nci hizmet bölgesinde geçmiş
sayılır.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki personelden, geçmiş hizmetlerinin intibakı
neticesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu hizmet süresini dolduranlar, 2022 yılı
yer değiştirme döneminde atamaya tabi tutulur.

(4) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki personelin zorunlu hizmet sürelerini doldur-
malarından sonra geçen hizmet süreleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

2021 yılı yer değiştirme suretiyle atama işlemleri
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereğince bulundukları hizmet bölgelerindeki
hizmet süresini doldurmuş olan personel, 2021 yılı yer değiştirme döneminde bu Yönetmelik
hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulur.

(2) 2021 yılı yer değiştirme işlemleri, Bakanlıkça ilan edilecek takvime göre gerçek-
leştirilir.

İlk defa yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulacak personel
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yü-
rürlüğe girmesinden önce ticaret il müdürlüklerinde görev yapan ticaret denetmenleri ile ticaret
denetmen yardımcıları, 2022 yılı yer değiştirme dönemine kadar zorunlu yer değiştirme sure-
tiyle atamaya tabi tutulmaz.

(2) Mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı bölge müdürlüklerinde görev yapan şube
müdürü, şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni unvanlı per-
sonel, 2023 yılı yer değiştirme dönemine kadar zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi
tutulmaz.

Önceki yönetmeliklerde engelli kapsamına alınmış personel
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan; Ekonomi Bakanlığı

Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında engelli birey olarak yer değiş-
tirme suretiyle atanma veya yerinde kalma talebi yerine getirilen personelin, engelli raporlarını
yenileyerek 2021 yılı yer değiştirme dönemine kadar Genel Müdürlüğe ibraz etmesi ve Yer
Değiştirme Kurulunca yeniden karar alınması gerekir.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu
Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bakanlık, salgın, olağanüstü hal, gerginlik, buhran, kriz dönemleri ile afet ve acil
durumlarında; bu Yönetmelik kapsamında öngörülen uyarma, geçici durdurma ve iptal gibi
müeyyideler ile taşıt yaşları, sözleşmeli taşıt oranları, yetki belgesi almanın diğer özel/genel
şartları veya belirlenmiş sürelerin, azaltılmasına, arttırılmasına veya durdurulmasına ilişkin
geçici düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;
a) Dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (7) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.
“Ancak, bu fıkra kapsamında öğrenci taşımacılığı faaliyeti yürütecekler için, yolcu toplama
noktası sayısında sınır uygulanmaz.”

b) Beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Sadece internet üzerinden faaliyet göstermek üzere F1 veya F2 yetki belgesi talep

eden gerçek veya tüzel kişiler için, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen sözleşme ya-
pılabilecek firma sayısına ilişkin sınır uygulanmaz. Ancak, bu şekilde faaliyet gösterecekler
için yetki belgesi ücreti, talep edilen yetki belgesi için belirlenmiş güncel ücretin 10 katı olarak
uygulanır.”

c) Sekizinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “K2” ibaresinden sonra gelmek üzere
“veya K3” ibaresi eklenmiştir.

ç) Onuncu fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, elektronik ortamda ticaret (e-ticaret) yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri
organizatörü yetki belgesine sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak hizmet vermek
üzere M1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden, 1 birim taşıt dışında asgari kapasite
şartı, bu bendin (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken alan şartları ile
40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki yeterlilik şartı aranmaz ve bu şekilde
faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %50 indirim uygulanır. Bu bent kapsamında
muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların, sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki
bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi sahibine 20 uyarma verilir.”

d) Onikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, e-ticaret yapanlara veya bunlara hizmet veren taşıma işleri organizatörü yetki belgesine
sahip olan firmalara, bir sözleşmeye bağlı olarak sadece 1 adet motosiklet veya moped cinsi
taşıtla hizmet vermek üzere P1 yetki belgesi talep eden gerçek kişilerden, 1 birim taşıt dışında
asgari kapasite şartı, bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri gereğince sağlanması gereken
alan ve dağıtıcı eleman şartları ile 40 ıncı maddenin 34 üncü fıkrasıyla belirlenen mesleki ye-
terlilik şartı aranmaz ve bu şekilde faaliyet gösterecekler için yetki belgesi ücretinde %85 in-
dirim uygulanır. Bu bent kapsamında muafiyetli ve indirimli olarak yetki belgesi alanların,
sözleşme yaptıkları firmalar haricindeki bir firmaya hizmet vermeleri halinde, yetki belgesi
sahibine 20 uyarma verilir.”
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e) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(23) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen özmal elektrikli taşıtların adet, kol-

tuk veya azami yüklü ağırlıkları, yetki belgeleri için bu maddeyle belirlenen asgari kapasite
hesabında % 25 fazla olarak değerlendirilir. Ancak, bu fıkraya göre yapılan değerlendirmede
varsa virgülden sonraki değerler dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yetki belgesinin ilk” ibaresi “20 nci mad-
de ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında düzenlenmiş yetki belgesinin” olarak
değiştirilmiştir.

“ç) (a) veya (b) bendinin uygulanması neticesinde, bir tüzel kişilik adına aynı türden
birden fazla yetki belgesinin düzenlenmesinin gerekmesi halinde; söz konusu tüzel kişiliğe bir
yetki belgesinin düzenlenebilmesi için seçim imkanı verilir. Düzenlenmesi talep edilmeyen
yetki belgesinde kayıtlı taşıtların, bu bende göre düzenlenecek olan yetki belgesine ilavesinin
talep edilmesi halinde 5 inci fıkra uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin;
a) Birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.
“3) K2 yetki belgesi için sağlanması gereken asgari kapasite hesabında, finansal kira-

lama sözleşmesi veya uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla temin edilen taşıtlar da dikkate
alınır.”

b) Birinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli mo-
torlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veya moped cinsi taşıtlar da” olarak, aynı bendin (3) nu-
maralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli motorlu” ibaresi “motosiklet ve moped cinsi” olarak
değiştirilmiştir.

c) Birinci fıkrasının (ğ) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “iki tekerlekli mo-
torlu araçlar da” ibaresi “motosiklet veya moped cinsi taşıtlar da” olarak değiştirilmiştir.

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilir. Yetki belgesi

eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi elektrikli taşıtlar için bu Yönetmelikle belirle-
nen motor silindir hacmi şartı aranmaz. Ancak, yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek
otomobil cinsi taşıtların motor gücünün 70kW ve üzerinde olması şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Yetki belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilen elektrikli taşıtlar için, bu maddenin

birinci fıkrasıyla belirlenen sözleşmeli taşıt kullanım imkanı aynı cins taşıtlar için %50 artırımlı
olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Taşıma işleri organizatörü yetki belgesi sahipleri, taşımasını üstlendikleri kargoyu,
merkez ve/veya şube/şubeler ve/veya kargo tasnif ve aktarma merkezleri arasında taşıttırırken,
başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “bu yetki belgesi sahiplerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kamu kurum ve
kuruluşlarının ticari olmayan taşıma hizmetlerinde kullanılan taşıtları süren kamu personelin-
den” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Yetki belgesi sahiplerinin gerçekleştirecekleri seferlerde, taşıdıkları yolcuya/yol-

culara e-bilet düzenlemiş olmaları halinde, bu firmaların e-biletli yolcular için e-yolcu listesi
düzenlemeleri, e-yolcu listelerinde ikinci fıkrada belirtilen bilgilerin bulunması ile e-yolcu lis-
telerinin taşıtta bulundurulması zorunludur. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5
uyarma verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin;
a) İkinci fıkrasında yer alan “sahiplerine 20 uyarma verilir.” ibaresi “sahipleri hakkında

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uygulanır.” olarak değiştirilmiştir.
b) Onbeşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren D4 yetki belgesi sahipleri için 24 üncü maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde öngörülen il kısıtlamasına bakılmaz ve yetki
belgesi eki taşıt belgelerine ilave edilebilecek taşıt sayısı sınırı 20 olarak uygulanır.”

c) Onaltıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(16) Havalimanından şehir merkezine, başka bir şehir veya tersi yönde tarifeli yolcu

taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Adlarına B1 veya D1 yetki belgesi düzenlenmiş olması, 
b) Havalimanı işleticisi ile yer tahsis sözleşmesi imzalamış olmaları, 
c) Havalimanı ile terminaller haricindeki kalkış yeri/noktası, ara duraklar, indirme/bin-

dirme cepleri ve varış yeri/noktası için, büyükşehirlerde UKOME’den, büyükşehir olmayan
yerlerde il trafik komisyonlarından izin alınması,

zorunludur. Bu fıkraya göre faaliyet gösterecek olanların, ayakta yolcu taşınmaması
şartıyla 36 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları hariç diğer fıkralarında belirlenmiş yüküm-
lülükler aranmaz. Ayrıca, bu fıkra kapsamında faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri için
57 nci maddenin onüçüncü fıkrasında düzenlenen bildirim süresi 30 dakika olarak uygulanır.
Bu fıkranın (a) bendine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. Bu fıkrada belirtilen yetki belgesi
sahipleri haricinde, havalimanından veya havalimanına gerçekleştirilecek yolcu taşıma faali-
yetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir.”

ç) Aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(17) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iki nokta arasında bu Yönetmeliğe göre

tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütülebilmesi için, ilgili UKOME’nin kararının bulunması
ve alınacak kararda faaliyet gösterilecek noktalar ile faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel ki-
şilerin belirtilmiş olması şarttır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Bu Yönetmelik kapsamında e-Devlet üzerinden yapılacak ve ücret tahakkuk edecek

her bir işlemden;
a) 20.000 TL’ye kadar olan işlemde %5,
b) 20.000 TL ile 50.000 TL arasındaki işlemde %4,
c) 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki işlemde %3,
ç) 100.000 TL ile 200.000 TL arasındaki işlemde %2,
d) 200.000 TL üzerindeki işlemde %1,
indirim uygulanır. Bu fıkrada düzenlenen alt ücret sınırları aralığa dahil edilir.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) 15/11/2019 tarihinden önce adlarına D2 yetki belgesi düzenlenen ve servis taşı-

macılığı faaliyeti yürüten gerçek veya tüzel kişilerin, D4 yetki belgesi alarak faaliyetlerine de-

vam etmek istemeleri halinde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce D2 yetki belgesi eki

taşıt belgesine ilave edilmek suretiyle faaliyette bulunulan azami özmal taşıt sayısı kadar taşıtın,

söz konusu gerçek veya tüzel kişiler adına servis taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere dü-

zenlenen/düzenlenecek D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmesine müsaade edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) ben-

dinde yer alan “31/12/2020” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.

“(4) 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı

fıkranın (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen 25 koltuk şartı 1/1/2022 tarihine kadar

18 koltuk olarak uygulanır.

(5) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen

M2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilebilecek sözleşmeli taşıt sayısının özmal taşıt sa-

yısının 5 katını geçemeyeceğine ilişkin şartlar, 1/1/2023 tarihine kadar 10 kat olarak uygula-

nır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Ücret Tablosundaki A1, B1, B2,

D1 ve D2 simgelerinin bulunduğu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“BELGE TANIMI/AÇIKLAMASI SİMGESİ ÜCRETİ [TL]

Yurtiçi yapacaklara verilir. A1 16.547

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. B1 201.175

Ticari ve tarifesiz yapacaklara verilir. B2 100.580

Ticari ve tarifeli olarak yapacaklara verilir. D1 120.707

Ticari ve tarifesiz olarak yapacaklara verilir. D2 60.347”

MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi 1/6/2021 tarihinde, diğer maddeleri

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/1/2018 30295

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 25/5/2018 30431

2- 31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)

3- 15/11/2019 30949

4- 23/11/2019 30957

5- 10/1/2020 31004

6- 23/6/2020 31164

7- 21/11/2020 31311
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Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim sorumlusu: Merkez bünyesinde kurulan alt birimlerin çalışmalarının program-

lanmasından ve uygulanmasından sorumlu olarak görevlendirilen Üniversite öğretim elema-

nını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının sta-

tüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yö-

nelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak.
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c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için

yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak

ve etkinliklere katılmak.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile kadın sorunlarının çözümüne

ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite

arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda

araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek.

b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak.

c) Atatürk ilke ve inkılapları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi

olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, semi-

nerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özen-

dirmek.

ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders

ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.

d) Kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler

ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

e) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği

yaparak sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi

başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör ta-

rafından iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda

yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da

görev süresi kendiliğinden sona erer.
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını

amaçlarına uygun olarak yürütmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini ha-

zırlamak ve toplantıları yönetmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.

d) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile

Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlen-

dirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü-

resi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç

aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Ku-

rulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların

eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikaları belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı top-

lantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Merkezin araştırma ve uygulamayla ilgili alt birimlerinin kurulmasına karar vermek,

bunların birim sorumlularını belirlemek, birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

e) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle

ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu

kurumları ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye

olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; her üç ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlı-

ğında salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına önerileriyle katkıda bulunmak.
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b) Merkezin yönetimi ile ilgili konularda önerilerde bulunmak, destek sağlamak, da-

nışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından kar-

şılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis

edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve iş-

leyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin eğitim, öğretim, araş-

tırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yö-

netmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
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b) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

d) Yürütme Kurulu: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunca İş-

letmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama 

Yetkilisi ve Sermaye Limiti

İşletmenin faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) İşletme; çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda

bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kay-

dıyla aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak,

kurslar ve hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, seminer, konferans, sem-

pozyum düzenlemek.

b) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değer-

lendirmesi ve organizasyonu yapmak, deneyle kurumsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve

öneriler sunmak, işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak

üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-

lamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.

ç) Laboratuvarlarda yapılacak her türlü tetkik, tahlil, analiz, deney, bakım ve benzeri

hizmetleri yapmak.

d) Uzaktan eğitim vermek, çoklu ortam öğretim materyali geliştirme, eğitim yazılımı

hazırlama, elektronik sınav, merkezi sınav destek hizmetleri ile elektronik içerik yayımcılığı

hizmetleri sağlamak.

e) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak.

Yönetim organları

MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. 

(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yet-

kilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuru-

luna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör

yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye

işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar

üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
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Harcama yetkilisi

MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebi-
lirler.

Sermaye limiti

MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti; 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 9 – (1) 24/3/2019 tarihli ve 30724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sa-
karya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniver-
sitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

MADDE 1 – 28/4/2021 tarihli ve 31468 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin
30 uncu maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 1 inci maddesi ile 25 inci maddesinin (a) ila (çç) bentlerinde düzenlenen ekli listeler
(bu maddenin (d) bendinde belirtilen SUT kodlu işlem satırları hariç) 1/6/2021 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/4/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür. 
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNI 
Gaziosmanpaşa 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 4090 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SPERMA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gökhöyük Tarım İsletmesi Müdürlüğünden: 
1-Jersey ırkı cinsiyeti belirlenmiş dişi sperma alım ihalesi. 
2- İhale 26.05.2021 Çarşamba günü saat 14.30'da İşletmemiz Merkezinde yapılacaktır. 
3- Alınacak spermalarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. 

PARTİ NO ALINACAK SPERMANIN ADI 
ALINACAK 

MİKTAR 
BİRİMİ 

1 DİŞİLEŞTİRİLMİŞ JERSEY IRKI BOĞA SPERMASI 900 Doz 

2 İTHAL (NORMAL) JERSEY IRKI BOĞA SPERMASI 400 Doz 

Müşteriler Geçici teminatlarını ve şartname bedelini İşletmemizin TG. Ziraat Bankası 
Amasya Şubesindeki TR 22 0001 0000 3005 9943 7852 24 İban nolu hesabına yatırılarak 
dekontlarım ihale dosyalarıyla beraber komisyona ibraz edilecektir. 

Geçici teminat ihale bedelinin %3'den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir 
teminat mektubu ise ihale tarihinden itibaren 90 gün daha ileri tarihli olacak ve ihale evrakları ile 
birlikte sulunacaktir. 

4- İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 
Bakanlıklar/ ANKARA) Tigem Web sitesi (satın alma ihaleleri) ve İşletmemizde görülebilir.  

5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a) Kanuni ikametgahı (Adres beyanı) olması. 
b) Geçici teminat vermesi. 
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hali 

hazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, 
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde, ticaret sicil gazetelerini ve tüzel kişiliği temsile 

yetkili olduklarını kanıtlayan gerekli yetki belgelerinin, imza sirkülerinin ibraz edilmesi, Gerçek 
kişiler de imza sirkülerini ibraz edeceklerdir. 

6) Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.  

7) İlan olunur. 
 4258/1-1 
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GÜNEŞ ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ KURULUMU  
YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Afyonkarahisar İli Bayat Belediye Başkanlığından: 
Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 990 kW Güneş Enerjisi 

Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, 
Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2021 tarihli ve 08 sayılı Kararı'na istinaden sınırlı ayni hak tesisi 
kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü 
ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli : Afyonkarahisar 
İlçesi : Bayat 
Mevki : Bayat Merkez Mahallesi Çalcaaltı Mevki 
Cinsi : Arsa 
Türü-Miktarı : Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu-990 kW 
Yüzölçümü (m²) : 21.061,00 m² 
Ada No Parsel No : 3 Ada, 250 Parsel, 4 Ada 354-375-376-377 Parseller 
Belediye Meclisi Tarih ve Sayısı : 02.03.2021 tarih ve 08 sayılı 
Muhammen Bedeli : 8.000.000,00 TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.) 
Geçici Teminat Miktarı : (%3): 240.000,00 TL 
İhale Tarihi ve Saati : 24.05.2021 tarih Pazartesi günü, saat 13.30’da 
Madde-1. İdare Adres ve İletişim Bilgileri: 
a) Adı : Bayat Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 
b) Adresi : Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat/AFYONKARAHİSAR 
c) Telefon Numarası : (272) 491 20 03 
d) Faks Numarası : (272) 491 24 17 
e) Kep Adresi : bayatbelediyesi@hs01.kep.tr 
f) E-Posta : fenisleri@bayat.bel.tr 
Madde 2- İhalenin Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti belediyemize tahsisli ilçemiz 

Merkez Mahallesi Çalcaaltı mevki, 3 Ada, 250 Parsel, 4 Ada 354-375-376-377 Parsellerde 
bulunan yaklaşık 21.061,00 m² alana sahip taşınmaz üzerine, Belediyemiz Meclisi’nin 02.03.2021 
tarihli ve 08 sayılı Kararı’na istinaden sınırlı ayni hak kapsamında, 25 Yıl Süreli Gelir Paylaşımlı 
990 kW Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali Kurulumu Yapım İşi, idarenin belirlemiş olduğu 
%17 (yüzde on yedi) asgari orandan az olmamak üzere, aylık gelirin idareye bırakılması ve 
isteklilerin artırım oranları %1 (yüzde bir)’den az olmamak koşulu ile 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İlk 1 (bir) yılın ilk 3 (üç) 
aylık gelirin tamamı Belediyede kalacak şekilde olup kalan 9 (dokuz) ayın gelirin tamamının 
istekliye ait olmak üzere, diğer 24 (yirmi dört) yılın geliri isteklinin vermiş olduğu teklifteki oran 
doğrultusunda aylık olarak paylaşılacaktır. 

Madde 3- İşin Süresi: İşin süresi yer tesliminden itibaren 75 takvim günüdür. 
Madde 4- İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: 
a) Yapılacağı Yer: Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat/AFYONKARAHİSAR, 

Bayat Belediyesi Encümen Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati: 24.05.2021 Pazartesi günü, saat 13.30’da 
Madde 5- İhaleye Katılım Koşulları: İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik 

ve mali bilgileri de içeren ihale dosyası Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 
Bayat/AFYONKARAHİSAR Bayat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve aynı 
adresten 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) ödenerek temin edilebilir. 

Madde 6-Teklif Tesliminin Son Tarih ve Saati: Tekliflerin son verilme tarihi 24 Mayıs 
2021 Pazartesi günü ve Saat 13.30’dur. Teklifler 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü ve Saat 13.30’da 
ve Büyük Mahalle Atatürk Cad. No:5 Bayat/AFYONKARAHİSAR Bayat Belediyesi adresinde 
Encümen Toplantı Salonunda yapılacak oturumda açılacaktır. 

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları 

kapsamında sunmaları gerekir: 
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a) Kanuni ikametgâh belgesi. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
b) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı. (her ortak için ayrı ayrı verilecektir.) 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
d) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
e) Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (d) ve (e) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

g) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 
sirküleri; 

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

3- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

h) Geçici Teminat Mektubu veya Teminat Sayılan diğer belgeler. 
i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde 
kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

j) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu. 
k) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale tarihinden önce alınmış 

belge. 
l) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Müdürlüğünden, ihale tarihinden önce alınmış belge. 
m) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanname. 
n) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun 

beyannamesi. 
o) İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı. 
İstekliler yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine 

uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri 
imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Bayat Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” 
yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır. 
Zarf ihale saatine kadar sıra numaralı alındı karşılığında ihale komisyonu başkanlığına teslim 
edilecektir. 

8. İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, ulaşım, nakliye, sözleşme ve ihale 
dokümanında belirtilen her türlü giderler yükleniciye aittir. 

9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

11. İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde 
ücretsiz görülebilir. İştirak edecekler 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) karşılığında idarece onaylı 
ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

12. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
 4224/1-1 
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2021 AKADEMİK YAYINCILIK HİZMETİ VE YENİ NESİL DİZİLEME SİSTEMİ 
ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 Kalem hizmet alımı ve 1 Kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (a) bendi uyarınca 
Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 

1-İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/ 
İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017-Faks: 0 212 4400019 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : - 
2-İhale Konusu malın: 

  a) Niteliği, türü Miktarı Birimi İhale tarihi İhale saati 

  1-) 
2021 Akademik Yayıncılık Hizmeti 
İhale kayıt no: 2021/262749 

7 Ay 20/05/2021 11:00 

  2-) 
Yeni Nesil Dizileme Sistemi Alımı 
İhale kayıt no: 2021/262772 

1 Adet 20/05/2021 11:30 

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 
b-c-1) İ.Ü Edebiyat Fakültesi sözleşmenin imzalanmasına müteakip aylık hakedişlerle, 

31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. 
b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde İ.Ü 

Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü ne teslim edilecektir.  
3-İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

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

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

4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bu madde boş bırakılmıştır. 
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4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

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

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

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. (2 sıra 
nolu ihale için) 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:  
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında 
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. (2 sıra nolu ihale için) 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 
4.3.3.1. Teklifi veren firma TSE hizmet yeri yeterlilik belgesine ve ISO 9001 belgesi 

sahip olmalıdır. (2 sıra nolu ihale için) 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6-İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli 

lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00-Türk Lirası İ.Ü. Strateji 
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı’nın Halk Bankası Beyazıt Şubesi IBAN no: TR300001200 
982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılında İ.Ü.Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman 
bedeli yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8-Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle her bir hizmet alımı kalemi miktarı ile bu hizmet alımı kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. (1 sıra nolu ihale için) 

10-İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra nolu 
ihale için) 

11-İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

13-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
14-Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 

 4249/1-1 
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İSTEKLİLER İÇİN ULUSLARARASI İHALE ÇAĞRISI 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Cumhuriyeti 
Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi`ne ait  

Uluslararası Rekabetçi (ICB) İhale Dökümanları 
(KAP- 2- BRS- W04) 

İLLER BANKASI A.Ş. 
Türkiye Cumhuriyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İLBANK (Borçlanıcı) Avrupa 

Yatırım Bankası` ndan (AYB) " Kentsel Altyapı Projeleri II" kapsamında kullanılmak üzere kredi 
almıştır. Bu Uluslararası İhale daveti, "Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı 
Yapım İşi" sözleşmesine ilişkindir. Bu proje için İşveren "Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su 
ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü" olacaktır. 

Bu sözleşme, kanalizasyon ve yağmursuyu kollektör ve şebeke hattı (55 km ) inşaatı 
yapım işini içermektedir. Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi 
aşağıdaki hatlara sahiptir: 

- Ø300 - Ø500 mm çaplarında 39.425 metre entegre contalı beton boru imalatı yapılması. 
- Ø600 - Ø1600 mm çaplarında 9.385 metre kollektör imalatı yapılması. 
- Ø300 - Ø800 mm çaplarında 1.059 adet prefabrik entegre contalı baca yapımı, Ø1000- 

1600 mm çaplarında 72 adet yerinde dökme baca imalatı ve prefabrik baca elemanları ile kurulumu. 
- 2.950 metre; 50*50 cm ile 200*100 cm arasında prefabrik betonarme menfez yağmursuyu 

kollektörleri yapımı 
- 1.828 metre 200*175 ile 300*200 cm boyutları arasında (b*h) yerinde dökme yağmursuyu 

kollektörleri yapılması, 
- 9.000 metre Ø150 mm kanalizasyon evsel bağlantı ile 490 adet (tekli ve çoklu) 

yağmursuyu ızgarası yapılması, 
- 483 metre Ø355 mm PN10 PE100 atıksu cebri hattı ve 1 adet atıksu terfi istasyonu 

yapılması ve çalışır halde teslimi (mekanik, elektrik ve gaz emniyet sis. dahil) 
- İnşaat süresi, 24 ay ve devamında 12 aylık Kusur sorumluluk, Garanti, Bakım ve 

İşletme Süresi` dir. 
Bu sözleşmenin Ağustos 2021' den Ağustos 2023'e kadar bitirilmesi beklenmektedir. 
İhale değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler, önem sıralamasına göre; 
1. Teklif Sahibi ihale son başvuru tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde, benzer 

sözleşmeleri başarıyla tamamlamış olmalıdır. Önceki tecrübelerini, belgenin aslı veya geçici 
kabul belgeleri veya kesin kabul belgelerinin asılları veya noter tasdikli nüshaları ile kanıtlamak 
zorundadır. 

2. Yüklenici, asıl yüklenici veya taşeron olarak, Son on (10) yıl içerisinde ihaleye konu 
işlere benzer nitelikte bir sözleşmede en az sekiz milyon (8.000.000 ) Avro (€) tutarında veya en 
fazla iki sözleşmede toplamda en az on iki milyon (12.000.000 ) Avro (€) tutarında 
sözleşme(ler)yi başarıyla tamamlayarak teslim etmiş olmak şartı aranmaktadır. Benzerlik Bölüm 
IV, Çalışma Gereksinimlerinde açıklandığı gibi fiziksel büyüklük, karmaşıklık, yöntem, teknoloji 
ve diğer niteliklere dayalı olacaktır. 

3. Yukarıda belirtilen süre zarfında yapılan sözleşmeler veya diğer sözleşmeler için, 
aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari deneyim: Tek sözleşmede olmak üzere, en az 20 km 
kanalizasyon ve/ veya yağmursuyu hattı inşaatı, montajı ve teslimatı. 

4. Son beş (5) mali yılda inşaat işlerindeki yıllık cironun ortalaması en az beş milyon 
(5.000.000 ) Avro (€) veya eşdeğeri olacaktır. Yıllık cirolar, Yeminli Mali Müşavir veya Vergi 
Dairesi tarafından belgelendirilmiş belgelerle teyit edilecektir. 
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5. Teklif Sahibi sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda, 
nakit değerler, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve diğer 
finansal imkan ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri sunacaktır: 

i. Bir milyon beş yüz bin (1.500.000) Avro (€) nakit değerler. 
ii. Bu sözleşme ve mevcut taahhütler için toplam nakit akış gereklilikleri. 

6. Denetlenmiş mali tablolar (denetlenmiş bilançolar ve gelir tabloları veya Teklif 
Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilir diğer 
mali tablolar) ve ayrıca son 5 mali yıla ait yeminli mali müşavir raporu sunulacak olup, raporun 
Teklif Sahibinin mali durumunun sağlamlığını göstermesi ve uzun vadeli karlılığını göstermesi 
gerekir. 

7. Teklif Sahibi, İşlerin yeterli şekilde tamamlanması için uygun deneyime sahip gerekli 
sayıda kilit personeli ve gerekli tüm ekipmanları sağlayacaktır. 

Tüm firmalar İhaleye katılmaya davet edilmektedir. Ortak Girişimler için Teklif Sahibi, 
Ortak Girişim Beyannamesi'ni sunacak ve İhale Dokümanlarında bulunan yeterlilik kriterlerini, 
diğer belgeleri ve koşulları karşılayacaktır. 

İlgilenen uygun İstekliler, aşağıda verilen İşverenin adresinden İhale Dokümanları 
hakkında daha fazla bilgi alabilir ve İhale Dokümanlarını inceleyebilir. 

İlgili: Kaya GÜLSAY 
BUSKİ Genel Müdürlüğü 4.Kat, Acemler 16190 Osmangazi / Bursa, Türkiye  
Tel: +90 224 270 27 37 
Faks: +90 224 233 95 73 
E-posta: kgulsay@buski.gov.tr 
Web sitesi: www.buski.gov.tr 
İhaleye katılmak isteyen Teklif Sahipleri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü` nün aşağıda belirtilen hesap numarasına, Sözleşme numarasını KAP- 2- BRS- W04 
belirterek yatıracakları geri iadesi mümkün olmayan İki yüz elli (250 ) TL karşılığında (KDV dahil) 
İhale dökümanlarını satın alabilirler. 

Banka Adı: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş 
Şube Adı : Uludağ Ticari Şubesi 
IBAN No : TR28 0001 2009 6280 0045 0000 01 
Talep üzerine, havale belgesinin fakslı bir kopyasına karşılık, daha önce kendi ülkesinde 

Teklif Sahibi tarafından sipariş edilmişse, İhale Dokümanları kurye servisi tarafından gönderilebilir. 
Borçlanıcı, böyle bir durumda teslimattan sorumlu değildir. 

Teklifler, Teklif açılma tarihinden sonraki 120 takvim günü boyunca geçerli olacaktır. 
Teklif Sahipleri teklifleri ile birlikte Geçici Teminat Mektubu sunacaklardır. Geçici Teminat 

Mektubu tutarı teklif edilen tutarın en az yüzde üçü (% 3)' ünden az olmamak üzere Teklif Sahibi 
tarafından belirlenecektir. 

Tüm teklifler, aşağıdaki adreste 01.07.2021 ve 14:00’a (yerel saat) kadar "Karacabey İlçesi 
Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi” için Teklif ibaresini içeren kapalı zarflarda teslim 
edilmelidir: 

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ticaret İşleri Daire Başkanlığı Acemler 16190 Osmangazi / 
Bursa, Türkiye. 

Tel: +90 224 270 27 37 
Faks: +90 224 233 95 73 
Teklifler, katılmayı tercih eden İsteklilerin temsilcilerinin huzurunda derhal açılacaktır. Geç 

teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu tedarik, 
https://www.eib.org/tr/publications/guide-to-procurement.htm bağlantısını izleyerek erişilebilen EIB 
ihale Rehberi uyarınca açık prosedürü izler. 4237/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası  : 2021/248839 
1- İdarenin 
a) Adresi  : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı 
  Üzeri YEŞİLYURT / MALATYA 
b) Telefon ve faks numarası  : 0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52  
c) Elektronik posta adresi   : malatyaseker@turkseker.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)     : 
2- İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Fabrikamız sahasında teslim esasına göre  
  25.000 Ton Kireçtaşı alımı; 
b) Teslim yerleri     : Malatya Şeker Fabrikası stok sahasında teslim 
c) Teslim tarihi     : 01/08/2021 - 30/12/2021 Tarihleri arasında temin 

  programına göre teslim edilecektir. 
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer    : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati     : 24/05/2021 14:00 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler : 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

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

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

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

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

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi,  
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
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4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 

4.2.1- Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 

Fabrikalarımız Laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır. 

4.2.2- İş deneyim belgeleri Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel 

içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin 

olarak,teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi 

Formu), verilmesi zorunludur. 

4.2.3- İşletme Ruhsatı 

4.2.4- İşletme İzin Belgesi 

4.2.5- MTA’ dan alınmış “ kalitatif minerolojik – petrografik “ analiz neticesinde “ kayaç 

adı “ nın “ kireçtaşı “ olduğunu gösteren analiz raporu 

4.2.6- MTA ya da herhangi bir Şeker fabrikasından alınmış teknik şartnamede yer alan 

kimyasal parametreleri içeren ve şartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 

4.2.7- Bu ihalede benzer iş olarak, “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast 

üretimi” benzer iştir. 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 Türk Lirası 

karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8- Teklifler, 24/05/2021 Pazartesi Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

9- İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

12- İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4145/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Linyit Kömür Alımı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2021/268909 

1. İdarenin 

a ) Adresi : SİVAS KARAYOLU 5.KM. SORGUN/YOZGAT 

b ) Telefon - Faks Numarası : 0354 441 10 10 – 0354 441 10 18 

c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 

2. İhale Konusu malın 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamız 2020/2021 kampanya döneminde 

kullanılmak üzere toplam (+-%20 Toleranslı) 

51.000 (Ellibirbin) ton linyit kömürü alımı. 

 

Cinsi Tane Büyüklüğü Baz Kalori Kcal/Kg Miktar (Ton) 

Linyit 0-18 mm 2.200 – 2.400 40.000 

Linyit 0-18 mm 3.400 – 3.600 11.000 

 

b ) Teslim Yeri(leri) : Yozgat Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde). 

c ) Teslim Tarihi/Tarihleri : Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

SIRA TARİH 

Düşük Kalori Yüksek Kalori 

Linyit (0-18 mm 

2.200-2,400 kcal/kg.) 

(+-%20 Toleranslı) 

Linyit (0-18 mm 3.400- 3,600 kcal/kg.) 

(+-%20 Toleranslı) 

1 01-15 Temmuz 2021 4.000 2.000 

2 16-31 Temmuz 2021 1.000  

3 01-15 Ağustos 2021 4.000 2.000 

4 16-31 Ağustos 2021 4.000 2.000 

5 01-15 Eylül 2021 4.000 2.000 

6 16-30 Eylül 2021 3.000 2.000 

7 01-15 Ekim 2021 3.000 1.000 

8 16-31 Ekim 2021 4.000  

9 01-15 Kasım 2021 5.000  

10 16-30 Kasım 2021 5.000  

11 01-15 Aralık 2021 3.000  

12 16-31 Aralık 2021   

 Toplam 40.000 11.000 

 

3. İhalenin 

a ) Yapılacağı Yer : Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b ) Tarihi - Saati : 24.05.2021 - Saat 14:30 
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4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) İlanın 4.3 ve 4.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra 
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
4.2.1 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır 

4.3- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler 
İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 
gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya 
davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
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Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.4- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 
gereken kriterler 

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

işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel 
sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer 
işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün 
deneyim belgesinin sunulması gerekir. 

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması 
gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş 
deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan 
her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini 
sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya 
tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini 
sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması 
durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit 
olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması 
durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına 
eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması 
ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş 
deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
karşılanması zorunludur. 

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

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

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

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

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

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

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

Yeterlik Belgesi,  
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve 

teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
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d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 
gösteren belge veya belgeler şunlardır: 

a) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise teklif ettiği kömürün üretildiği ocak 
işletmesi ile, istenen evsaf ve miktarda kömür teslimatı yapılacağına dair yapmış olduğu sözleşme 
veya protokolü 

b) Kömür satıcısı olduğuna dair belgeyi sunması gereklidir.  
İstekliler; 
- Teklif ettikleri kömürlere ait kömür üretim sahalarının açık adreslerini, 
- Kömür üretim sahasının haricinde, üretim sahası ile aynı ilçe sınırları içerisinde 

olması kaydıyla sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini, 
-İthal kömürlerde ilgili gümrük idaresinin bulunduğu il sınırları içinde veya gümrük 

işlemleri tamamlandıktan sonra “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı 
Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği’ne (ürün güvenliği ve denetimi: 2021/7)” göre beyan edilen il 
sınırları içinde sevkiyat yapacakları stok alanı varsa açık adreslerini tekliflerinde (Teklif Edilen 
Kömür Özellikleri Tablosunda) belirteceklerdir. 

Sözleşme sonrası mücbir sebepler dışında ve idarenin onayı olmadan taahhütleri dışında 
oluşturabilecekleri stok alanlarından yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir. 

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekli kömür satıcısı ise teklif ettiği kömüre ait stok yeri varsa; stok sahasının 
kiralandığını veya mülkiyetinde olduğunu gösterir belgeyi, stok sahası olarak kömür işletmesi 
veya kömür ocağının stok sahasını kullanacaksa işletmeci/ocak sahibi ile bu konuda yapılacak 
protokol veya sözleşmeyi sunması gerekir. İdareye bildirilecek stok sahası üretim sahasıyla aynı 
ilçe sınırları içerisinde olmalıdır. 

İdarece, belirlenen uzmanlar ile istekli veya vekili beraber isteklinin teklif ettiği kömüre 
ait üretim sahalarında yerinde inceleme yapacaktır. İdare, istekliye üretim sahalarında inceleme 
yapacağı gün ve saati yazılı olarak faks ile bildirecektir. İstekli de yerinde inceleme sırasında 
bulunacak kişinin (kendisinin veya vekilinin) kimliğini idareye yazılı olarak yazının fakslandığı 
tarihten itibaren en geç 3 (üç) takvim günü içerisinde bildirecektir. 

Yerinde inceleme işlemleri tutanak altına alınacaktır. İsteklinin ya da vekilinin 
bulunmaması veya hazır bulunmalarına rağmen tutulacak tutanağa imzadan imtina etmeleri 
halinde bu durum idare yetkilileri tarafından tutanakta belirtilecektir. 

İsteklilerin yerinde inceleme için bulunduracağı kişinin kimliğini idareye yazının 
fakslandığı tarihi takip eden 3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı olarak bildirmemeleri 
durumunda veya inceleme için bildirilen kişinin inceleme esnasında hazır bulunmadığı veya teklif 
edilen kömürlerde gidilen kömür üretim sahasında tutulan tutanak istekli ya da vekili 
tarafından imzalanmadığı takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Yukarıda belirtilen mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterlerden herhangi biri eksik olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

4.5- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  
a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü satışı 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 
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İhale dokümanlarına göre geçerli olan istekli teklifleri, İdari Şartname Madde 2.1.c 

de belirtilen kömür türlerine göre gruplandırılacak ve her grup için aşağıdaki işlemler ayrı ayrı 

yapılacak, 

- Kömürlerin gruplandırılmasında, ihale konusu kömür türleri için İdari Şartname 

Madde 2.1.c de istenen tane büyüklüğü ve kalori değerlerinde, isteklinin teklif mektubundaki 

beyanı ile tutarlılık aranacaktır. 

- Madde 2.1.c çerçevesinde istekli kömürü, birden fazla grupta yer alabilecektir. 

32.2.2. Kömürlerin, baz fiyatının istekli beyanı baz kaloriye bölünmesinden “birim 

kalori başına enerji maliyet değeri, TL/1000 kcal” bulunacak ve bu değere göre ihale konusu 

kömür türüne ait istekli teklifleri küçükten büyüğe sıralanacak, 

- Baz fiyat, idarenin stok sahasında fabrika teslim fiyatı TL /Ton olarak alınacaktır. 

- Baz kalori değeri, istekli tarafından, kendi kömürünü ifade eden toleranssız tek değer 

olarak verilecektir. Baz kalorinin toleranslı verilmesi halinde ve baz kalori için herhangi bir 

değer olmaması halinde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

6 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

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

olmalıdır. 

8- Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9- İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 200,00 TL 

(İkiyüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10- İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisine vereceklerdir. 

11- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

12. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

İhale konusu her kömür türü fabrika ihtiyacı bölünmemek kaydı ile kısmi teklif 

verilebilecektir. Bu şekilde verilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Örnek: Fabrika ihtiyacı bir kömür türünde 19.000 ton ise teklif miktarı 19.000 ton 

olacaktır. 

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

belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14-Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir. 

15- İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

16- Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

17- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4223/1-1 
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45 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/261554 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71559 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 45 KALEM YEDEK MALZEME TEMİNİ. 
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

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

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

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 
15/06/2021 günü saat 14:15’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1044 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4107/1-1 
—— • —— 

15 KALEM YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No: 2021/268736 
1- İdarenin: 
a) Adresi  : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/71559 - 0312 309 13 65 
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr 
2- İhale konusu malın adı ve miktarı  : 15 KALEM YEDEK MALZEME TEMİNİ. 
3- İhalenin yapılacağı yer  : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma 

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

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

5- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığına 
31/05/2021 günü saat 10:15’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 
Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü 1044 no.lu oda veya TCDD Taşımacılık A.Ş. resmi web 
sitesi http://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez 
Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 4213/1-1 
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384,5 X 380 X 211,5 MM WRAP AROUND OLUKLU MUKAVVA SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 150.000 adet 384,5 x 380 x 211,5 mm Wrap Around 

Oluklu Mukavva, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu 
maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

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

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.05.2021 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

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

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

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

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8- İhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 
9-  İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında 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.   

 4168/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam 
zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca 
onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı 
belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 
2 adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile 
bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan dosyayı 
Üniversite Rektörlüğü’ne altı nüsha olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar, bu 
başvurularında Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince 
yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. 

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı 
ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. 
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı 
bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
Fakülte Bölüm Kadro Unvanı Kadro Sayısı

Fen-Edebiyat Psikoloji Profesör 1
 4144/1-1 
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda 

unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; 

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 

b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde 

belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları, 

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış 

olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların; 

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 

(altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, 

erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 

(dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe, 

3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim 

Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, 

kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB 

Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmekledir. 

4) Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri 

gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) 

adresinden ulaşılabilir. 

5) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı 

kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri 

gerekmektedir. 

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya 

başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

8) BAŞVURU TARİHLERİ 

İLK BAŞVURU TARİHİ : 17.05.2021 

SON BAŞVURU TARİHİ : 31.05.2021 
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BİRİM /BÖLÜM 

PROFESÖR DOÇENT 

DOKTOR 

ÖĞRETİM 

ÜYESİ 

AÇIKLAMALAR ANABİLİM/ANASANAT DALI/ 

PROGRAM 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ 
 

1 
 

Spor Bilimleri alanında Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 
 

1 
 

Spor Bilimleri alanında Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 
 

2 
 

İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 

RADYOLOJİSİ  
1 

 
İlgili alanda Doçentlik unvanı almış olmak. 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

GENEL SOSYOLOJİ VE 

METODOLOJİ 
1 

  

Sosyoloji alanında Doçentlik unvanı almış 

olmak. 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

MATEMATİK EĞİTİMİ 1 
  

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

(Matematik Eğitimi) veya Matematik 

alanlarının birinde Doçentlik unvanı almış 

olmak. 

KİMYA EĞİTİMİ 1 
  

Kimya Eğitimi alanında Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

MATEMATİK EĞİTİMİ 
 

1 
 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

(Matematik Eğitimi) veya Matematik 

alanlarının birinde Doçentlik unvanı almış 

olmak. 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ 
 

1 
 

Temel Eğitim (Sosyal Bilgiler Eğitimi) 

alanında Doçentlik unvanı almış olmak. 

ERCİŞ İŞLETME FAKÜLTESİ 

İKTİSADİ GELİŞME VE 

ULUSLARARASI İKTİSAT  
1 

 

Uluslararası İktisat alanında Doçentlik 

unvanı almış olmak. 

FEN FAKÜLTESİ 

ORGANİK KİMYA 1 
  

Kimya alanında Doçentlik unvanı almış ve 

Organik Kimya ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

GENEL BİYOLOJİ 1 
  

Biyoloji alanında Doçentlik unvanı almış 

ve Genel Biyoloji ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

UYGULAMALI MATEMATİK 1 
  

Matematik alanında Doçentlik unvanı 

almış ve Uygulamalı Matematik ile ilgili 

çalışmalar yapmış olmak. 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 11 Mayıs 2021 – Sayı : 31481 

 

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ 1 
  

Fizik alanında Doçentlik unvanı almış ve 

Atom ve Molekül Fiziği ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

BİYOKİMYA 
 

1 
 

Kimya alanında Doçentlik unvanı almış ve 

Biyokimya ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

ANALİTİK KİMYA 
 

1 
 

Kimya alanında Doçentlik unvanı almış ve 

Analitik Kimya ile ilgili çalışmalar yapmış 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

YÖNETİM BİLİMLERİ 
 

1 
 

Kamu Yönetimi Bilim alanında Doçentlik 

unvanı almış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

İSLAM HUKUKU 
 

1 
 

Temel İslam Bilimleri alanında Doçentlik 

unvanı almış ve İslam Hukukunda 

çalışmalar yapmış olmak. 

KELAM 
 

1 
 

Temel İslam Bilimleri alanında Doçentlik 

unvanı almış ve Kelam ile ilgili çalışmalar 

yapmış olmak. 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

UYGULAMALI JEOLOJİ 1 
  

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

Doçentlik unvanı almış olmak. 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 
  

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

alanında Doçentlik unvanı almış olmak. 

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT 1 
  

Makine Mühendisliği veya Malzeme ve 

Metalurji Mühendisliği alanlarının birinde 

Doçentlik unvanı almış olmak. 

MİNEROLOJİ VE PETROGRAFİ 
 

2 
 

Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında 

Doçentlik unvanı almış olmak. 

SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ 

EBELİK 
  

1 

Doktorasını Ebelik Anabilim Dalı veya 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı'nda yapmış olmak. 

FİZYOTERAPİ VE 

REHABİLİTASYON   
1 

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı veya Tıp Fizyoloji Anabilim 

Dalı'nda yapmış olmak. 

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ 
  

1 

Doktorasını Ruh Sağlığı ve Psikiyatri 

Hemşireliği Anabilim Dalı'nda yapmış 

olmak. 

TIP FAKÜLTESİ 

TIBBİ GENETİK 
 

1 
 

Uzmanlığını veya doktorasını Tıbbi 

Genetik alanında yapmış ve Tıbbi Genetik 

veya Tıbbi Biyoloji alanlarının birinde 

Doçentlik unvanı almış olmak. 
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KALP VE DAMAR CERRAHİSİ 
  

1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak. 

KULAK, BURUN, BOĞAZ 

HASTALIKLARI   
2 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak. 

FARMAKOLOJİ 
  

1 

Uzmanlığını veya doktorasını Tıp 

Fakültesi Farmakoloji alanında yapmış 

olmak. 

İÇ HASTALIKLARI (DAHİLYE 

YOĞUN BAKIM)   
1 İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak. 

TURİZM FAKÜLTESİ 

TURİZM REHBERLİĞİ 
 

1 
 

Turizm Rehberliği veya Sanat Tarihi 

alanında Doçentlik unvanı almış olmak. 

TURİZM REHBERLİĞİ 
  

1 

Turizm Rehberliği veya Turizm 

İşletmeciliği alanında doktora yapmış 

olmak. 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

DÖLERME VE SUNİ 

TOHUMLAMA  
1 

 

Dölerme ve Suni Tohumlama alanında 

Doçentlik unvanı almış ve ilgili alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNERLİK 

PARAZİTOLOJİSİ  
1 

 

Veterinerlik Parazitolojisi alanında 

Doçentlik unvanı almış ve ilgili alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNERLİK GENETİĞİ 
 

1 
 

"Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik" veya 

Veterinerlik Parazitolojisi alanlarının 

birinde Doçentlik unvanı almış ve veteriner 

genetik alanında çalışmalar yapmış olmak. 

VETERİNERLİK İÇ 

HASTALIKLARI   
1 

İlgili anabilim dalında doktorasını yapmış 

olmak. 

VETERİNERLİK PATOLOJİSİ 
  

1 
İlgili anabilim dalında doktorasını yapmış 

olmak. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI 
 

1 
 

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 

alanında Doçentlik unvanı almış olmak. 

FİTOPATOLOJİ 
 

1 
 

Bitki Koruma alanında Doçentlik unvanı 

almış olmak. 

GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 

PR.   
1 

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği veya İstatistik alanlarının 

birinde doktorasını yapmış olmak. 

MURADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU 

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ 

PR.   
1 

Anorganik Kimya Anabilim Dalı'nda 

doktorasını yapmış olmak. 

 4259/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Amasya Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


