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YÖNETMELİKLER
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
memurlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personelin görevde
yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kuruluşta memur kadroları ile sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilen personelden, 5 inci maddede belirtilen görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Genel Müdür: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
d) Görev grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı
düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,
e) Görevde yükselme: 5 inci maddede belirtilen kadro veya pozisyonlara, aynı veya
başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; 5 inci maddenin ikinci
fıkrasındaki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla
yapılan yazılı sınavı,
g) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,
ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
h) Kadro: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline dahil personel
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin haiz olduğu unvanları,
ı) Kurs: Genel Müdürlük tarafından verilen hizmet içi eğitimleri,
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i) Kuruluş: Devlet Hava Meydanları İşletmesini,
j) Pozisyon: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline dahil personelin sahip olduğu unvanları,
k) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin
(c) bendinde tanımlanan personeli (II sayılı Cetvel),
l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu
ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,
m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
n) Ünite: Daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği, hava trafik kontrol merkezi başmüdürlüğü, havalimanı başmüdürlükleri/müdürlükleri ve müstakil müdürlüklerini,
o) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha
üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ö) YDS : Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görev grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine
tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır;
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü, Nöbetçi Müdür,
2) Müdür Yardımcısı,
3) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman,
2) Uzman Yardımcısı.
ç) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik Uzman.
d) Savunma Hizmetleri Grubu;
1) Sivil Savunma Uzmanı.
e) Sağlık Hizmetleri Grubu;
1) Baştabip,
2) Başhemşire.
f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici, Sistem Programcısı.
g) İdari Hizmetler Grubu;
1) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü,
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü,
2) Muhasebeci,
3) AIM Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Bilgisayar İşletmeni, İş Makineleri
Sürücüsü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Memur, Stajyer AIM Memuru,
Şoför, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar.
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ğ) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır;
a) Avukat, İstatistikçi, Mimar, Mühendis, Mütercim, Ekonomist, Pilot, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknisyen, Teknik Ressam, Topograf, Sağlık Memuru.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) İç denetim dairesi başkanı kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet
süresine sahip olmak,
c) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak,
ç) En az beş hizmet yılını doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya
CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified
Control Self Assessment), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CFSA (Certified
Financial Services Auditor) ve CRMA (Certification in Risk Management Assurance) sertifikalarından birine sahip iç denetçi olmak.
(2) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;
a) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Kuruluşta en az iki yıl fiilen görev yapmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak.
(3) İç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi
olmadan yapılacak atamalarda bu maddede sayılan niteliklerin yanı sıra yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekmektedir.
(4) Müşavir ve Başuzman kadrolarına atanabilmek için; Kuruluşta 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kadrolarda görev yapmış olmak gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro veya pozisyonlara görevde yükselme
suretiyle atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde öngörülen
hizmet şartlarını taşımak,
b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak
üzere, en az üç yıl Kuruluşta çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro veya pozisyonlara görevde
yükselme suretiyle yapılacak atamalarda, aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında (2) numaralı alt bent kapsamı dışında olan
teknik nitelikteki Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için; faaliyet alanı ile ilgili mühendislik
veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Havalimanı
Müdür Yardımcısı, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Müdür Yardımcısı, Pilot, Tekniker, Teknik
Uzman, Teknik Şef olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
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2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik nitelikteki Şube Müdürü (Yazılım Geliştirme, Sistem ve İletişim, Bilgi Sistemleri Destek) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya
en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Başmühendis, Çözümleyici, Mühendis, Programcı, Sistem Programcısı olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,
3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, Havacılık Bilgi Yönetimi, Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim) kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul
mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi olarak en az
iki yıl fiilen çalışmış olmak,
4) Şube Müdürü (ATM Araştırma Geliştirme) kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya
en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü
veya ATSEP Lisansına haiz Elektronik Başmühendisi, Elektronik Mühendisi olarak fiilen en
az iki yıl çalışmış olmak,
5) (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerde sayılan Şube Müdürü kadroları dışında
kalan idari nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya en az 4 yıllık
yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı
Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman, İstatistikçi, Ekonomist, Mütercim olarak fiilen en az iki yıl
çalışmış olmak,
6) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer Emniyet Yönetim, Hava Seyrüsefer, Hava Trafik,
Havacılık Bilgi Yönetimi, Eurocontrol, ATM Araştırma Geliştirme, Uçuş Kontrol, Hava Araçları Teknik) kadrosuna atanacak olanların 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,
7) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
b) Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı,
Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef ve Uzman olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak ve kadroya
ilişkin ilgili güvenlik kursunu başarı ile tamamlamış olmak,
3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
c) Nöbetçi Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Havalimanı Müdür Yardımcısı,
Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Teknik Şef, Uzman olarak en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
d) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az 2
yılını fiilen Çözümleyici, Ekonomist, İstatistikçi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Mimar, Muhasebeci, Mühendis, Mütercim, Programcı, Sistem Programcısı, Şef, Tekniker, Teknik Uzman, Teknik Şef, Uzman pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
e) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis, Mimar, Yüksek Tekniker veya Tekniker unvanlarında kamu kurum ve
kuruluşlarında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
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f) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü
ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna atanabilmek için;
1) 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1’inde
belirlenen kriterler ve Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01)’nde belirtilen kriterleri taşımak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
g) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl fiilen Mühendis olarak görev yapmış
olmak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ğ) Şef (ARFF) pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını fiilen ARFF Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
h) Şef (AIM) pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını AIM Memuru pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak ve AIM Memuru olarak görev yapıyor
olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şef pozisyonları dışında kalan diğer şef pozisyonlarına
atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, İş Makineleri Sürücüsü, Köprü Operatörü,
Memur, Muhasebeci, Sağlık Memuru, Şoför, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf,
Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş
olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
i) Koruma ve Güvenlik Şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak
çalışmış olmak,
3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili
yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak ve halen Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak
görev yapıyor olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Memur, Sağlık
Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama
ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
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k) Çözümleyici veya Sistem Programcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin Fizik, Matematik veya İstatistik bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde en az bir yıllık deneyime sahip olmak
ve bunu belgelendirmek,
3) En az iki güncel bilgisayar program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,
4) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını haiz olmak,
5) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
l) Baştabip pozisyonuna atanabilmek için;
1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak,
2) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
m) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin veya yüksekokulların en az dört yıllık yükseköğrenim veren hemşirelik
bölümünden mezun olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl Hemşire olarak görev yapmış olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
n) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını fiilen Bilgisayar İşletmeni, Memur, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) Genel Müdürlük tarafından verilen Muhasebe Kursunu başarı ile tamamlamış olmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
o) AIM Memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,
3) Temel AIM kursunu başarı ile tamamlamak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ö) Uzman Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az iki
yılını fiilen ARFF Memuru, Apron Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Hemşire, Memur, Sağlık
Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Tekniker, Topograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
ve Veznedar pozisyonlarında geçirmiş olmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
p) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
r) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar kurslarına katılmış ve başarı göstermiş
olmak ve bunu belgelendirmek,
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3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
s) Memur, Apron Memuru, Köprü Operatörü pozisyonlarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Köprü Operatörü ve Apron Memuru olarak atanabilmek için, Genel Müdürlük tarafından verilen ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hizmeti bulunmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ş) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili
yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
t) ARFF Memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) ARFF kursunu başarı ile tamamlamak,
4) İlgili mevzuatında belirlenen diğer kriterleri taşımak,
5) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
u) İş Makineleri Sürücüsü pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,
2) “E” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak, (Şoförler arasından, İş Makineleri Sürücüsü
(Operatörü) olmak isteyenlerden ayrıca İş Makineleri Operatörü belgesi istenir.)
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
ü) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmak,
2) “E” sınıfı sürücü belgesini haiz olmak,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
4) Görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olmak,
v) Teknisyen Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az ortaokul mezunu olmak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığınca verilmiş ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,
y) Aşçı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az ortaokul mezunu olmak,
2) Herhangi bir bulaşıcı hastalığı bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şart
MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma şartı aranır.

9 Şubat 2015 – Sayı : 29262

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel
şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.
a) Mühendis veya Mimar pozisyonuna atanabilmek için;
1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği ilgili mühendislik veya mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;
1) Atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıl süreli mesleki veya teknik
yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
c) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin İstatistik bölümlerinden mezun olmak,
2) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,
ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) En az iki güncel program dilini bilmek ve bunu belgelendirmek,
3) 24 üncü maddedeki yabancı dil şartını taşımak,
d) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Teknisyen (uçuş kontrol) pozisyonuna atanabilmek için, hava araçları bakım lisansına
sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
e) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise düzeyinde teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
f) Teknik Ressam pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise düzeyinde teknik okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
g) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden
mezun olmak,
ğ) Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden
mezun olmak,
h) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların mütercim-tercümanlık, yabancı dil veya filoloji
bölümlerinden mezun olmak,
2) Mütercim-tercümanlık belgesini ibraz etmek,
ı) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,
i) Pilot pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Pilot olabilmek için gerekli sertifika ve belgelere sahip olmak,
3) Pilotluk yapabileceğini Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirmek,
4) Durumu, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO)
Ek-1’inde belirlenen kriterlere uygun olmak,
j) Ekonomist pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ekonomi bölümlerinden mezun olmak,
2) 24 üncü maddede belirtilen yabancı dil şartını taşımak,
gerekir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esaslar
Sınav şartı
MADDE 11 – (1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda;
diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
boş kadro/pozisyonlara ilişkin bilgiler veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve diğer
hususlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca
personele duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son
günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı
kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(2) Yapılan duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, ünite amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir, aranan şartları taşıyanlar resmi internet
sitesinden ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlükçe belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Genel Müdürlükçe
yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim
kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alanlar
başarılı sayılır.
(3) Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.
Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Şube Müdürü, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı sınavda en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar
aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (%50),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (%10),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10),
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Başarı sıralaması
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı Şube Müdürü, Havacılık
Acil Yardım ve Güvenlik Müdürü ve Nöbetçi Müdür kadrolarına atanacaklar için yazılı ve
sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve resmi internet sitesinden ilan edilir.
(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları, kesinleşmesini müteakip
beş iş günü içinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü içinde
itiraz edilebilir. İtirazlar 20 iş günü içinde karara bağlanır.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin atamaları, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre yapılır.
(2) Başarı puanlarında eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya
pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 15 inci maddeye göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
(5) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananların, atandıkları yerde göreve başladıkları
tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmaları zorunludur. Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan
sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerinde bu şart aranmaz.
Unvan değişikliğine ilişkin esaslar
MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi
pozisyonlara, bu unvanları en az lise düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş
bulunan personelin atanması; sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, yapılan unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına
göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
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(3) Bu sınava katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgili olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılırlar.
(6) Unvan Değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
Sınav Kurulu
MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu; Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.
(2) Sınav Kurulu; Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanı ve Genel Müdür tarafından belirlenecek üç daire başkanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başkan dışında, aynı usulle her üyenin yedeği de tespit edilir.
(3) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedeği
iştirak eder. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılmaz. Oylamada alınan karar
kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile bildirmek zorundadırlar.
(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz
ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.
(5) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin, sınava eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler
sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
Sınav Kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına
katılacaklar için 14 üncü madde ile öngörülen şekilde, atanacak kadro/pozisyonun özelliğine
göre konu başlıklarını belirler. Sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.
Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar
MADDE 20 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru
belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.
Sınav belgelerinin muhafazası
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda
atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
Engellilerin sınavı
MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri
yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yabancı dil
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin özel şartları arasında yabancı dil şartı aranan kadro
veya pozisyonlar için son beş yıl içerisinde YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce bildiğini
belgelemek veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen yabancı
dil eşdeğerlilik tablosunda YDS’den (D) seviyesine denk puan almış olduğunu belgelemek gerekir.
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Kazanılmış haklar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında daha önce
bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, sınava
tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonların kendi aralarındaki
geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinin birinden alacakları sağlık kurulu
raporuyla, ifa etmekte oldukları görevi yürütemeyecek durumda olanlar, raporlarının kuruluş
tarafından belirlenecek hakem hastaneden teyidini müteakip, görevde yükselme veya unvan
değişikliği mahiyetinde olmamak kaydıyla, durumuna uygun bir pozisyona atanabilirler.
d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını
taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.
e) Hava Trafik Başkontrolörlerinin, Hava Trafik Kontrolörlerinin, Asistan Hava Trafik
Kontrolörlerinin ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin kendi aralarındaki mesleki unvan değişiklikleri Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği
(SHY 65–01)’ ne göre yapılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 28 – (1) 14/2/2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Öğrenim şartı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürü yürütür.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından:
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı üyelerin isteği
ve başvurusu üzerine; mesleki etkinliklerini, meslek etiği, deneyim, birikim ve yeterlilikleri
doğrultusunda değerlendirerek, uzmanlık ve uğraş konularına göre referans belgesi vermek ve
veri tabanı oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, inşaat mühendislerinin ürettikleri hizmetlere ilişkin
kayıtların tutulması ve istekleri halinde bu durumun belgelendirilmesi ile verilen belgelerin
yenilenmesine ilişkin konuları kapsar. Bu Yönetmelik, üyelerin yasalarla elde etmiş olduğu
mesleki hak ve yetkilerine engel oluşturmaz, ilave unvan ya da yetki vermez.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Belge almak için başvuran üyeyi,
b) Meslek İçi Eğitim Kurulu: 27/5/2009 tarihli ve 27240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan, meslek içi eğitimin yürütülmesi için gerekli sistemin kurulmasından ve eğitiminden sorumlu kurulu,
c) Oda: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasını,
ç) Referans Belgesi: Meslek bilgisi ve meslek deneyimi ile bir mühendisin ulaştığı mesleki birikimi belirten, bu Yönetmelik uyarınca verilecek C, B, A düzeylerindeki belgeyi,
d) Referans Belgesi Kurulu 1: Üyeleri Oda Yönetim Kurulunca atanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan B ve A Düzeyi Referans Belgelendirme düzenini yürüten ve yönlendiren
yetkili kurulu,
e) Referans Belgesi Kurulu 2: Üyeleri Oda Yönetim Kurulunca atanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan C Düzeyi Referans Belgelendirme düzenini yürüten ve yönlendiren yetkili
kurulu,
f) Referans Belgesi Üst Kurulu: Oda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlığında, Referans
Belgesi Kurulu 1’den, Referans Belgesi Kurulu 2’den ve Meslek İçi Eğitim Kurulu’ndan, kendi
kurullarınca belirlenen ikişer üyeden oluşan, toplam yedi kişilik kurulu,
g) Şube: Üyenin kayıtlı olduğu TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Şubesini,
ğ) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
h) Üye: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına kayıtlı İnşaat Mühendislerini,
ifade eder.
Referans Belgesi uzmanlık alanları
MADDE 5 – (1) Referans Belgesi verilecek uzmanlık alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
a) Yapı,
b) Yapı malzemesi,
c) Geoteknik,
ç) Hidrolik ve su yapıları,
d) Kıyı-Liman,
e) Ulaştırma,
f) Yapım yönetimi.
(2) Referans Belgesi, aynı üye tarafından birden fazla uzmanlık alanında alınabilir.
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Referans Belgesi düzeyleri
MADDE 6 – (1) Referans Belgesi; bilgisi, uygulamaları, özgün katkıları, başarısı ve
deneyim birikimine göre C, B ve A düzeylerinde verilir.
C Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları
MADDE 7 – (1) C Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir:
a) En az üç yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az
üç yıl mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek,
c) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,
ç) Oda Onur Kurulundan hafif para cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış
olmak,
d) Başvurulan uzmanlık alanında en az altmış toplam kredi puanına sahip olmak.
B Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) B Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir:
a) En az oniki yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ya da en az beş yıldan beri Oda’ya
kayıtlı üye olmak ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında tarif edilen B Düzeyi
Referans Belgesi Sınavı’na katılmak,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az
(a) bendinde belirtilen süre kadar mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek; yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında referans
belgesi başvurusunda bulunan adaylar için bu süre, yüksek lisansda bir, doktorada iki yıl indirilir,
c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki koşulları
sağlamak,
ç) Başvurulan uzmanlık alanında en az yüz toplam kredi puanına sahip olmak.
A Düzeyi Referans Belgesi başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) A Düzeyi Referans Belgesi başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekir.
a) En az yirmi yıldan beri Oda’ya kayıtlı üye olmak ya da en az yedi yıldan beri Oda’ya
kayıtlı üye olmak ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında tarif edilen A Düzeyi
Referans Belgesi Sınavları’na katılmak,
b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen uzmanlık alanlarından birinde, en az
(a) bendinde belirtilen süre kadar mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek; yüksek lisans ve/veya doktora derecesi almış olup da kendi uzmanlık alanında Referans
Belgesi başvurusunda bulunan adaylar için bu süreler, yüksek lisansda bir, doktorada iki yıl
indirilir,
c) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki koşulları
sağlamak.
Referans Belgesi başvuru işlemleri
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 8 inci maddesi veya 9 uncu maddesindeki koşulları yerine getiren aday, bir dilekçe ile kayıtlı bulunduğu Şubeye başvurur ve
bu dilekçeye aşağıda sıralanan belgeleri ekler:
a) Belge almak istediği düzeye ait başvuru formu ve ekleri,
b) En az başvurulan düzeyde Referans Belgesi sahibi bir mühendisten alınmış, mühendislik yeteneklerini değerlendiren kapalı ve imzalı zarfta verilmiş bir referans mektubu,
c) B Düzeyi Referans Belgesi başvurularında, adayın İMO’ya kayıtlı üyeliği oniki yıl
ve üzerindeyse ve aday sınavsız Referans Belgesi alabilmek için başvuruda bulunmuş ise adayın ilgili uzmanlık alanında daha önce yaptığı mühendislik uygulamalarından birini özetleyen
bir rapor,
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ç) A Düzeyi Referans Belgesi başvurularında, adayın ilgili uzmanlık alanında daha önce
yaptığı mühendislik uygulamalarından birini özetleyen bir rapor.
(2) Kapalı zarf içindeki Şube Görüşü formu da eklenerek Oda Merkezine gönderilen
başvuru dosyası ilgili Kurula aktarılır. Şube gerekli görürse, Şube görüşü formunun doldurulmasında, adayın bağlı olduğu temsilcilikten görüş isteyebilir.
(3) Başvuru dosyasında eksik evrak varsa Şube aracılığı ile tamamlanması istenir.
Kredi puanı
MADDE 11 – (1) Referans Belgesi almak veya yenilemek isteyenler başvuru tarihinde
veya yenileme dönemi sonunda bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen kredi puanını
toplamak zorundadır. Kredi puanları; mesleki faaliyet, mesleki deneyim, meslek içi eğitim,
mesleki etkinlik ve akademik unvan olmak üzere beş ana konu çerçevesinde verilir. Bu puanlar
her uzmanlık alanı için ayrı ayrı değerlendirilir.
Sınavlar
MADDE 12 – (1) B Düzeyi Referans Belgesi almak üzere başvurmuş olan adaylar aşağıda açıklanan sınava katılırlar:
a) B Düzeyi Sınavı: Aynı dönemde B Düzeyi Referans Belgesi için açılan bütün alanlar
için ortak bir sınavdır. İnşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarındaki genel ilke ve kavramları
kapsar. Bu sınavda, değişik alanlardan çok sayıda soru verilir ve herbir alan için yanıtlanması
zorunlu olan sorular belirtilir. Zorunlu sorular içinde olmak üzere, en az bütün soruların yarısının doğru yanıtlanması istenir.
(2) A Düzeyi Referans Belgesi almak üzere başvurmuş olan adaylar, aşağıda açıklanan
iki yazılı sınava katılırlar:
a) Genel Konular Sınavı: Aynı dönemde A Düzeyi Referans Belgesi için açılan bütün
alanlara yönelik ortak bir sınavdır. İnşaat mühendisliğinin çeşitli alanlarındaki temel ilke ve
kavramlar ile mühendisin uygulama bilgisini kapsar. Bu sınav, genel değerlendirmede 1/3 oranında ağırlık taşır.
b) Özel Konular Sınavı: Başvurulan alanın kapsadığı temel konuları ve bunlarla ilgili
yönetmelik ilke ve kuralları ile bu alandaki sistemlerin tasarımına ve yapımına ilişkin uygulama
kurallarını kapsayan bu sınav, genel değerlendirmede 2/3 ağırlık taşır. Bu sınavın en az yüzde
20 ağırlık taşıyan bir bölümü, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki raporun değerlendirmesine ayrılır.
Değerlendirme
MADDE 13 – (1) C Düzeyi Referans Belgesi almak üzere başvurmuş olan adayların
başvuru dosyaları, Referans Belgesi Kurulu 2 tarafından değerlendirilerek, belge verilecek
adaylar belirlenir.
(2) B Düzeyi ve A Düzeyi Referans Belgesi almak üzere başvurmuş olan adayların
sınav sonuçları ve başvuru dosyaları, Referans Belgesi Kurulu 1 tarafından değerlendirilerek,
belge verilecek adaylar belirlenir.
(3) İMO’ya kayıtlı üyeliği B Düzeyi Referans Belgesi başvurularında oniki yıl, A Düzeyi Referans Belgesi başvurularında yirmi yıl ve üzerinde olup sınavsız Referans Belgesi almak üzere başvuran adayların, dosyaları Referans Belgesi Kurulu 1 tarafından değerlendirilerek
başvuru sahibinin sınava davet edilmesine gerek bulunup bulunmadığına karar verilir. Sınava
davet edilmesine gerek görülmeyen adaylara, A Düzeyi veya B Düzeyi Referans Belgesi doğrudan verilir.
İtiraz
MADDE 14 – (1) Referans Belgesi almaya hak kazanamayanlar ya da belgesi yenilenmeyenler, Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen itiraz ücretini yatırdıktan sonra, Referans Belgesi Üst Kurulu’na itiraz edebilir. Referans Belgesi Üst Kurulu, itirazı üç ay içerisinde
sonuçlandırır. İtiraz haklı görülürse, itiraz ücreti başvuru sahibine geri verilir; aksi durumda,
itiraz ücreti geri ödenmez. Belgesi verilmeyen ya da yenilenmeyenlerin, eksiklikleri giderilmedikçe yeni basvuruları kabul edilmez.
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Referans Belgesinin yıllık onayı ve yenilenmesi
MADDE 15 – (1) Belge ilk veriliş tarihinden başlayarak; C ve B Düzeyi Referans Belgeleri üç yılda bir, A Düzeyi Referans Belgesi ise beş yılda bir yenilenir. Ancak, her üç düzeydeki belgenin de yenilenme süresi içerisinde Oda tarafından yıllık onayının yapılması gereklidir.
Ayrıca belgelerin yenileme süresi içerisinde geçerli kalabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesi gereklidir:
a) Yıllık onay formunu doldurarak ekleri ile birlikte vermek ve Belge yıllık onayını
yaptırmış olmak. Geçmiş yıllara ilişkin onayları yaptırılmayan belgelerin geçmiş yıllar onay
ücreti, onayın yapıldığı yıl ücreti üzerinden alınır,
b) Yenileme dönemi boyunca, C Düzeyi Referans Belgesi için en az seksen kredi puanı,
B Düzeyi Referans Belgesi için ise en az altmış kredi puanı toplamış olmak. Bu konudaki mazeretler ve katılınan etkinliklerin eşdeğerliği, ilgili Kurullar tarafından değerlendirilir,
c) Yenileme süresi içerisinde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
ve (ç) bentlerinde belirtilen türden cezaları almamış olmak. Bu tür bir ceza alınırsa, belge cezanın kesinleştiği tarihte geçerliliğini yitirir.
Referans Belgesi Kurulları
MADDE 16 – (1) Referans Belgesi Kurulu 1 ve Referans Belgesi Kurulu 2, İMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve her biri, Kurul 1’de A düzeyi, Kurul 2’de en az C Düzeyi
Referans Belgesi sahibi olan beşer üyeden oluşur. Kurul toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.
Beş üyeden ikisi, izleyen dönemde üçü her iki yılda bir seçilen yeni Yönetim Kurulu tarafından
yenilenir.
(2) Her bir kurulda üyelik süresi dört yıl olup bir üye Kurul’da ardarda en çok iki dönem
görev yapabilir. Bir dönem iki yıldır. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan bir üyenin yerine
Yönetim Kurulu tarafından atanacak üye, yerini aldığı üyenin görev dönemini tamamlar.
Referans Belgesi Üst Kurulu
MADDE 17– (1) Oda Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlığında, Referans Belgesi Kurulu 1’den, Referans Belgesi Kurulu 2’den ve Meslek İçi Eğitim Kurulu’ndan, kendi kurullarınca belirlenen ikişer üyeden oluşan Referans Belgesi Üst Kurulu, her üç düzey referans belgesi düzeninin işleyiş ilkelerini belirler, uyum ve tutarlılık içinde görev yapmalarını sağlar.
(2) Üst Kurul üç ayda bir çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların
eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.
Referans Belgesi Kurulu 1’in görevleri
MADDE 18 – (1) Referans Belgesi Kurulu 1’in görevleri şunlardır:
a) B ve A Düzeyi Referans Belgesi sisteminin sağlıklı biçimde işlemesini sağlamak,
b) B ve A düzeyi sınav kurullarına aday belirlemek, sınavları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
c) Referans Belgesi sahibi mühendislerin 11 inci ve 15 inci maddelerde belirtilen koşullarla ilgili bilgilerinin düzenli olarak izlenmesini sağlamak, Referans Belgesi geçerliliğini
sürdürme koşullarının sağlanıp sağlanmadığını denetlemek, yeter sayıda meslek içi eğitim faaliyetine katılamayanların mazeretlerini değerlendirmek,
ç) Referans Belgesi geçerliliğini sürdürme koşullarından bazılarını sağlamayanların durumunu değerlendirmek,
d) Başvuran adaylarla ilgili işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak.
Referans Belgesi Kurulu 2’nin görevleri
MADDE 19 – (1) Referans Belgesi Kurulu 2’nin görevleri şunlardır:
a) C Düzeyi Referans Belgesi sisteminin sağlıklı biçimde işlemesini sağlamak,
b) Referans Belgesi sahibi mühendislerin 11 inci ve 15 inci maddelerde belirtilen koşullarla ilgili bilgilerinin düzenli olarak izlenmesini sağlamak, Referans Belgesi geçerliliğini
sürdürme koşullarının sağlanıp sağlanmadığını denetlemek, yeter sayıda meslek içi eğitim faaliyetine katılamayanların mazeretlerini değerlendirmek,
c) Referans Belgesi geçerliliğini sürdürme koşullarından bazılarını sağlamayanların durumunu değerlendirmek,
ç) Başvuran adaylarla ilgili işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını sağlamak.
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Referans Belgesi Üst Kurulunun görevleri
MADDE 20 – (1) Referans Belgesi Üst Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Referans belgesi sisteminin sağlıklı biçimde işlemesi ve sürdürülmesini sağlamak,
b) Referans Belgelendirme sisteminde görevli Kurullar arasında eşgüdüm ve tutarlılık
sağlamak,
c) Her üç düzey referans belgesi düzeninin işleyiş ilkelerini belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek,
ç) Sınavlarda ve dosya değerlendirmelerinde uyum ve tutarlılığı sağlamak,
d) Oda yetkili kurullarınca puan değeri belirlenmemiş kurs, seminer gibi etkinliklerin
denkliğine karar vermek,
e) Gerekli görülen hallerde Oda Yönetim Kuruluna alt kurul oluşturulmasını önermek,
f) Referans Belgesi başvurusu reddedilenlerin itirazlarını görüşüp karara bağlamak,
g) Belge ve sınav ücretlerini önermek.
Referans Belgelendirme uygulama ilkeleri
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte tanımlanan belgelendirme düzeninin uygulama ilkeleri ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen kredi puanlarının dağılımı, Referans
Belgesi Üst Kurulu tarafından düzenlenen ve Oda Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe
konulan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği Uygulama Esasları
ile düzenlenir.
Hüküm bulunmayan durumlar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda, 14/12/2004 tarihli
ve 25670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek
İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
İlk Referans Belgesi Kurullarının oluşturulması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Oda Yönetim Kurulu, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
tarihten başlayarak bir ay içinde, meslekte en az yirmi yıl deneyimli üyeler arasından İlk Referans Belgesi Kurulu 1’i ve meslekte en az oniki yıl deneyimli üyeler arasından İlk Referans
Belgesi Kurulu 2’yi oluşturur. İlk Referans Belgesi Kurullarının iki yıllık görev dönemi tamamlandıktan sonra yapılacak ilk Olağan Genel Kurul ardından oluşturulacak yeni Yönetim
Kurulu, Referans Belgesi Kurullarının ikişer üyesini yeniden belirler. İzleyen Olağan Genel
Kurullar sonunda oluşan yeni Yönetim Kurulları bu uygulamayı sürdürür.
Referans mektubu alınması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden başlayarak yedi
yıl süreyle, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereği olan referans mektubu; aynı uzmanlık alanında en az yirmi yıl fiilen mesleğini icra eden ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerindeki koşulları sağlayan bir inşaat
mühendisinden alınabilir.
Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Önceki yıllarda İnşaat Mühendisleri Odası Yetkin İnşaat
Mühendisliği Yönetmeliği çerçevesinde “Yetkin İnşaat Mühendisi” ünvanı veya İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgesi Yönetmeliği çerçevesinde “Yetkinlik” belgesi almaya hak
kazanmış olan inşaat mühendisleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günden başlayarak bir
yıl içerisinde A Düzeyi Referans Belgesi almak hakkına sahiptirler.
(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki koşulları sağlayan Serbest İnşaat Mühendisliği
Belgesi sahibi her üye, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir bedel ödemeksizin C Düzeyi Referans Belgesi alma hakkına sahiptir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu yürütür.
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Abdullah Gül Üniversitesinden:
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına,
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 Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Abdullah Gül Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Abdullah Gül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Gençlerin okul dışı zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek.
b) Bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik ekseninde kurulan merkezin sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve sosyal hizmet gibi değişik alanlardaki araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortamın oluşturulması ile bilgi alışverişinin sağlanması adına gerektiğinde Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
ile işbirliği de yaparak bu yöndeki çalışmalara katkıda bulunmak ve desteklemek.
c) Gençlik faaliyetlerini planlamak.
ç) Gençlere yönelik düzenlenen eğitim kurslarına ev sahipliği yapmak.
d) Ulusal ve uluslararası platformlarda katılımcı ve bilgiye dayalı gençlik politikalarının
gençlik alanındaki paydaşlarla beraber geliştirilmesi için çeşitli faaliyetleri destekleyerek gençlik politikalarının oluşturulma sürecine katkıda bulunmak.
e) Gençlerin istihdam edilebilirliklerine katkı sağlayıcı etkinliklerde bulunmak.
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f) Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı ve YÖK olmak üzere gençlik alanında gerçekleştirilen aktivitelere destek
vermek.
g) İlgili süreci programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek.
ğ) Merkezin iş ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Gençlerin insanlığa yararlı, araştırıcı, yaratıcı ve birleştirici yeteneklerini geliştirmek
ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.
b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek.
c) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
ç) Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak.
d) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.
e) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları
ile ilgili konularda araştırma yapmak ve bunları yayımlamak.
f) Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları
ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer,
çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak.
g) Merkezin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek konularda yayınlar yapmak.
ğ) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,
resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.
h) Gençlerin kapasitelerinin gelişebilmesi için her türlü eğitim programları düzenlemek.
ı) Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve diğer projelerin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak.
i) Gençlik çalışmaları ile ilgili belge ve bilgileri içeren bir dokümantasyon merkezi ve
arşiv oluşturmak.
j) Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak.
k) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
l) Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
m) Merkezin amacı ile ilgili her türlü faaliyette 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, Merkezin çalışma alanı konusunda uzman ve deneyimli Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi
biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
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c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak.
d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve gençlik konusunda çalışmaları ya da
ilgisi olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye
ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine
olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
b) Merkezin bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.
c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek.
d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar
almak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili, gençlik konusunda
bilgi ve deneyimi olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından
önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi dolmadan görevlerinden
ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Alet, ekipman ve demirbaşlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her
türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile
Üniversite Senatosu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SULTAN II. ABDÜLHAMİD UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu
organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Yıldız Teknik 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) Sultan II. Abdülhamid hakkında yapılacak araştırma faaliyetlerini desteklemek, tanıtıcı bilimsel araştırma ve etkinliklerin yapılmasını teşvik etmek.
b) Yayın ve toplantılar aracılığıyla söz konusu çalışmaların ulusal ve uluslararası platformlarda duyurulmasına yardımcı olmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlarına
ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel araştırmalar, ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlar yapmak ya da yaptırmak; bu konuda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek.
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b) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri
etkinlikler düzenlemek.
c) Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
ç) Faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları
oluşturmak.
d) Hazırlanacak projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak.
e) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı
uzmanlardan yararlanmak.
f) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon araştırması yapmak.
g) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği içinde olmak.
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, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdür görevde bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısını
vekil bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürmez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi
durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.
(2) Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen iki kişi Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları; Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek, Müdürün vereceği görevleri yapmak ve Müdürün
olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmekle görevlidirler.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim,
araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını
aldıktan sonra uygulamak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.
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d) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.
e) Merkezin çalışma, hedef ve planlarıyla ilgili bir sonraki yıla ilişkin çalışma programını ve her yılsonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan
sonra Rektörün onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önereceği,
Merkezde görevli dört aday arasından Rektörün onayı ile görevlendirilen iki öğretim elemanı
ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev
süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Danışma Kurulundan gelen teklifleri incelemek ve karara bağlamak.
c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.
ç) Eğitim programları sonunda katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri
belgelerin düzenlenme koşullarını belirleyerek Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili
kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Üye
sayısı en fazla elli kişidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini
bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre
devredebilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
9 Şubat 2015
PAZARTESİ

Sayı : 29262

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/19
Karar No : 2013/229
Kilis 1.Asliye Ceza Mahkemesince; Alı ve Zakıe oğlu, 1979 D.lu, Suriye Devleti
nüfusuna kayıtlı olan Ghazal Ibrahım hakkında Kaçakçılık (5607) suçu nedeniyle açılan kamu
davasında, mahkememizin 02.04.2013 tarih ve 2013/19 esas 2013/229 karar sayılı ilamı ile 1 Yıl
1 Ay 10 hapis tecilli hapis cezası ve 100 TL Adli para cezası verildiği, gerekçeli kararın Adalet
Bakanlığının Uluslararası Hukuk ve Dış ilişkiler Genel Müdürlüğünün 10.09.2012 tarih ve
2009/34601/80277 sayılı yazılarında da belirtildiği üzere ve Suriye Devletindeki mevcut durum
nedeniyle her türlü yardımlaşma taleplerine ara verildiğinden dolayı, tebliğ edilemediği anlaşılmış
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde sanıklar tarafından mahkememize
veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak
temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
11301

—— • ——



Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2012/915
Karar No : 2014/283
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar
numarası yazılı 12/05/2014 tarihli ilamı ile 359/b-l maddesi gereğince 3 YIL 1 AY 15 GÜN
HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,b,d,e),
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c)
cezası ile cezalandırılan Esat ve Pırıl oğlu, 18/01/1970 doğumlu, Adana, Karataş, Meletmez
mah/köy nüfusuna kayıtlı ABBAS ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
ilanın bir suretinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiş olup, ilan olunur.
11378
—— • ——
İzmir (Kapatılan) 22. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/895
Karar No : 2010/560
Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/05/2010 tarihli ilamı ile 142/1.b.l
maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Satılmış ve Sevgi kızı, 15/06/1986
doğumlu, Çanakkale, Biga, Aktaş Mah/köy nüfusuna kayıtlı DERYA DALICI tüm aramalara
rağmen bulunamamıştır
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar
verilmiş olup, ilan olunur.
11934

9/2/2015
Orta sayfa
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/11124
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 2 kalem (16 adet DE 22000, 21 adet DE 33000 tipi)
Lokomotif Makinist Kabini Bakım Onarımı, teknik
şartnamelere göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 23/02/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına
23/02/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
899/1-1

—— • ——

CONSTRUCTION OF SAMSUN METALS METROLOGY AND
CALIBRATION LABORATORY
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Publication reference : EuropeAid/136731/ID/WKS/TR
Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a works contract for
the “Construction of Samsun Metals Metrology and Calibration Laboratory” in Samsun with
financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness"
for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the
Regional Development Component in Turkey. The works will comprise building of a lab building
of approximately 4600 m2, In-building special applications approximately 3550 m2, Landscape of
approximately 200 m2, In-campus roads of approximately 75 m2 and Infrastructural connections
of approximately 750 m. The Works Contract will be based on the FIDIC Conditions of Contract
for Construction (Red Book - First Edition 1999). The period of implementation of the works
contract will be 12 months from the commencement date until the provisional acceptance. Defects
Notification Period will be 12 months following the taking over of the works. The tender dossier
is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites: https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr.
The deadline for submission of tender is 20.03.2015. at 12:00 noon (Local Time-Turkey).
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid
website:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome
and on MoSIT/DoEUFP website:
https://ipa.sanayi.gov.tr.
1016/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 7,82 TL ile en çok 200.037,60 TL arasında değişen;
25/02/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL., en
çok 20,005 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 61 grup eşya (cep telefonları ve aparatları,
kol saati, kart okuyucu, patlayıcı kız kaçıran ve torpil, ampül, kablo şalter, trasformatör, vana,
fotoğraf makinesi ve parçaları, kamera, diş ölçme aleti , ahşap gitar, seramik süs eşyaları, tablo
avize, conta, civata, mp3 player, rulman, muhtelif oto parçaları, muhtelif tekstil ürünleri, kalem,
kalem içi, çay ve sigara kağıdı (makaron); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 26/02/2015
tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan
ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi veekleri 10,00TL bedel karşılığı Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
1011/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN
ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 292,50 TL ile en çok 990.074,99 TL arasında değişen;
17/02/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,25 TL, en çok
99.007,49 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kol Saati, Fermuar, Bilyalı Rulman Civata,
Rotbaşı Radyatör, Boru ve Aksesuarları, Yünlü Compozit Sondaj Boruları, Trafo, Televizyonlar,
Ferro Silikon, Gemi Aksamı, Elektirik Malzemeleri, Yarı Mamül İplik, Boş Konteyner, Muhtelif
Ebatlarda Mozaik, Powerstart, Coir Fibre, Hidro Klorik Asit, Keçe, Ateşe Dayanıklı Çimento,
Reçine ..... vb. cinsi 58 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km.
Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 18/02/2015 tarihinde saat 09.30'da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66)
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
1012/1-1
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TRT SPOR KANAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROGRAM YAYIN HİZMETLERİNDE
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KALİFİYE YARDIMCI HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TRT Genel Müdürlüğünden:
TRT Spor Kanal Koordinatörlüğü Program Yayın Hizmetlerinde 12 ay (365 gün) süreyle
çalıştırılmak üzere 8 Kişilik Kalifiye Yardımcı Hizmet Alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz
kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
1 - İhaleyi yapan kurumun:
a) Adresi
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok Kat:3
No:306 06109 Oran / ANKARA
b) Telefon numarası ve fax
: 0 312 463 3262/ 0 312 463 3258
c) İlgili Personel
: Gürkan YILMAZ
2 - İhale ile ilgili bilgiler:
a) İşin tanımı
: Sözleşme konusu iş; 8 (Sekiz) kişi yardımcı
kalifiye hizmet alımı ve bu kapsamda
çalıştırılacak personele eğitim verdirilmesi işidir.
İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları
sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını
oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
5.1. Birinci Tip Yardımcı Hizmet alımı;
Yönetmene yardım etme, formları hazırlama,
yazışmaları takip etmek, izinleri alma, program
taslağını ve kamera kartlarını hazırlama,
provalarda çekim aşamalarını ve diğer komutları
hazırlama, kurgu sırasında yönetmene yardımcı
olma, programın zamanını tutma, yönetmenin
verdiği diğer görevleri üstlenme hizmeti. (1 kişi
ile gerçekleştirilecektir.)
5.2. İkinci Tip Yardımcı Hizmet alımı;
Radyo Televizyon programlarında ve sinema
filmlerinde, senaryoda yer alan mekânların,
aksesuarların ekrana, Yönetmenin düşünceleri
yönünde ekrana yansımasını sağlama, dekor
seçimi ile ilgili müzik ve diğer çevresel
faktörlerle ilgilenen ve canlandıran karakterleri
mekan objeleri ve çevre düzenlemesi ile
destekleyen tasarım ve düzenlemeleri yapma
hizmeti. (7 kişi ile gerçekleştirilecektir.)
b) İhale tarihi ve saati
: 23.02.2015 günü saat 10.30
c) Şartnamenin görülebileceği yer
: TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı C Blok Kat: 3 No: 306 06109 Oran/
ANKARA
d) Şartname bedeli
: KDV dahil 150.- TL
989/1-1
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RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ
KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda vasıfları belirtilen (Vakıf kültür varlığı) vakıf taşınmaz mevcut imar durumuna
(Geleneksel Ticaret) fonksiyonuna uygun olarak Restorasyonu-Onarımı yapılarak kullanılmakişletilmek üzere “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi
İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında (AÇIK TEKLİF) usulü ile,
belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle 20 (Yirmi) yıl süreli olarak
(Restorasyon-Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
İşin Adı-Niteliği

İstanbul-Fatih ilçesi, 417 Ada, 25 Parsel, (Kargir Valde Han)
20 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama
İşi

İli

İstanbul

İlçesi

Fatih (Eminönü)

Mahallesi

Hobyar

Caddesi-Sokağı-Mevkii

Büyük Postane - Hamidiye Türbesi

Pafta

25

Ada

417

Parsel

25

Yüzölçümü

956,10 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Kargir Valde Hanı

Mevcut İmar Durumu

Geleneksel Ticaret Alanı

Vakfı

Pertevniyal Valide Sultan Vakfı vs.

Muhammen Bedeli

6.099.457,71.-TL

(Proje ve Uygulama Bedeli)

(AltımilyondoksandokuzbindörtyüzelliyediTürkLirası
Yetmişbirkuruş)

Geçici Teminat Miktarı

182.983,74.-TL
(YüzseksenikibindokuzyüzseksenüçTürkLirasıYetmiş
dörtkuruş)

İhale

Dökümanlarının

Mesai

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü

Saatleri İçerisinde (Görülebileceği,

Caddesi, No: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale

Satın alınacağı ve Teslim Edileceği)

Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL (Tlf. 0212 2518810

Adres

(Dahili:7250)

İhale Doküman Bedeli

250,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres

Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü
Caddesi,

No:

2,

Kat:

7

(İhale

Salonu)

Taksim-

Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati

24.02.2015 - 14:00

I) Yukarıda özellikleri belirtilen vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve
Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde;
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1 - İşin süresinin sözleşme tarihi itibariyle, Kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle
başlatılması, Ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 12 (Oniki) ayı
geçmemesi, (Bu sürenin aşılması halinde dahi kira ödemelerinin 12. ayın sonunda başlatılması),
2 - Kira bedellerinin;
1.a) Sözleşmenin imzalanmasından sonra Yer teslim tarihinden itibaren 1. Yıl aylık kirası
80.000,00.- TL (SeksenbinTürkLirası) + (İhale artış miktarı)
1.b) 2. - 3. ve 4. Yıl Aylık kira bedellerinin; Her yıl bir önceki yılın aylık kira yıllık ÜFE
oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı
esas alınarak) artış yapılarak belirlenmesi,
1.c) 5. Yıl Aylık Kirası; 240.000,00.-TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası) + (Önceki (4) yılın
ÜFE artışı) + (İhale Artış miktarı)
1.d) 6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (20. yılın sonu) kadar her yıl ÜFE oranında
artırılarak (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı
esas alınarak) belirlenmesi,
3 - Söz konusu kira bedelleri, taşınmazın imar planındaki “Geleneksel ticaret” fonksiyonu
dikkate alınarak hesaplanmış olup, öngörülen fonksiyonun İdaremiz ve ilgili diğer kurumlarca
uygun görülmesi kaydıyla değişmesi halinde (Konaklama fonksiyonu da dahil olmak üzere), kira
bedellerinin, ihale sonucu oluşan bedellerden az olmamak üzere Bölge Müdürlüğünce yeniden
belirlenmesi, taşınmazın projeleri ilgili Koruma Kurulunca onaylandıktan sonra, onaylı projede
gelir getirici ilave kullanım alanı oluşması halinde, onay tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
bu kısımların kira bedelinin bölge müdürlüğünce ayrıca belirlenmesi,
4 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması, projelerin hazırlanması ve restorasyon aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca
zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve
işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların
yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya
sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,
5 - Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan
masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla
ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,
6 - Sözleşme tarihinden itibaren restorasyon bitirilip işletmeye açılıncaya kadar
taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,
sözleşme süresi sonunda çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde
bulunmaksızın İdareye teslim edilmesi,
7 - Kontrollük hizmetleri Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik ve uzman personel
tarafından yürütülmesi esas olan, (Ancak gerek görülmesi halinde bu hizmetler hizmet alımı
suretiyle gerçekleştirilebilecektir) Vakıf kültür varlığı taşınmazın; Yer teslim tarihinden itibaren
(İlk 2 yıl) içerisinde, mevcut imarına (Geleneksel Ticaret) uygun olarak gerekli bütün proje ve
raporların hazırlanması, ilgili tüm Kurum ve Kuruluşlardan onaylatılarak inşaat ruhsatının
alınmasına müteakip, sonraki (2 Yılın) sonunda Restorasyonun bitirilerek (Geleneksel Ticaret)
fonksiyonuna uygun şekilde kullanılmak-işletilmek üzere (Restorasyon-Onarım Karşılığı
Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.
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II) İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dökümanını makbuz karşılığı satın alması
mecburi olup, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıfbank Beyoğlu-Taksim Şubesi
nezdinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı hesaba (İşin adı ile birlikte tüzel
veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) yatırılacak 250,00.-TL ihale
doküman bedeli karşılığında yukarıda belirtilen adresten ihale dökümanını temin edebileceklerdir.
III) İhaleye Katılabilmek İçin; Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda
Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun
olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine
Kadar Sıra Numaralı Alındı Karşılığı Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması
Gerekmektedir.
III.1) Adres beyanı; Türkiye’de tebligat için (Şartname eki örneğe uygun olarak
hazırlanmış) adres beyanı,
III.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;
III.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
III.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
III.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
III.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
III.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
III.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun
olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,
III.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe
uygun olarak alınmış) geçici teminat mektubu veya İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına
Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesi nezdinde bulunan (TR100001500158007285989280)
numaralı hesaba (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı ile vergi numarası belirtilmek
suretiyle) nakit olarak yatırılmış geçici teminat makbuzu,
III.6) İş Deneyim Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya benzer
işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi veya İsteklinin belirtilen özellikte iş deneyim
belgesine sahip olmaması halinde, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere
yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,
III.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye
katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
III.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki
örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,
III.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin
%50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit
kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka
referans mektubu,
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III.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi
dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet
vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe
göre alınmış)
III.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya
Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde pirim borcu
olmadığına dair belge veya Elektronik İmza Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet
üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belge (Şartname eki örneğe
göre alınmış)
III.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne
dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,
III.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik
personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik
personel taahhütnamesi,
III.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına
dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,
IV) Ortak girişim olması halinde (III./2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her
bir ortak ayrı ayrı sunacaktır
V) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek
bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
VI) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla
teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Bölge
Müdürlüğünün adresi, hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Postada
oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
VII) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale
üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir
evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX) İşbu ihale ilanında, mevzuatı gereği bulunması gerekli bilgiler mevcut olup, Ayrıntılı
bilgiler için ihale dosyasının görülmesi gerekmektedir.
X) İlan bedelleri sözleşme yapılmadan önce İdareye defaten ödenecektir.
XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü:
TEL

: 0212 251 88 10 (Dahili: 7250)

FAKS

: 0212 243 64 59

E-MAİL

: istanbul@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi

: www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

950/1-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe
Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi,
Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi
Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB
Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını
Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “TÜNEL A HATTI
İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar
teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Kazımiye
Mahallesi
Dumlupınar
Caddesi
Kılıçoğlu Danış Towers B. Blok Kat. 1 No. 20
Çorlu/Tekirdağ
b) Telefon ve faks numarası
: 0282 673 72 52 Fax: 0282 673 72 51
c) Elektronik posta adresi
: info@velimeseosb.org.tr
2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma
Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara
Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları,
Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan
“TÜNEL A HATTI şaft11-şaft10 (şaft10 imalatı
hariç) arası 3.600 m Ø 2800 tünel ile şaft4-şaft1
arası 6.380 m Ø2000 tünel iletim hattı inşaatı”’nın
uygulama projelerine göre, inşaat, mekanik ve
elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini
ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built)
yapılması işidir.
b) İşin yapılacağı yer
: TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren
10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 1460 (bindörtyüzaltmış)
takvim günüdür.
d) İşin yaklaşık maliyeti
: 76.609.525,20 TL (yetmişaltımilyonaltıyüzdokuz
binbeşyüzyirmibeşTL,yirmikr.)
3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;
3.1.
a) İhale usulü
: Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık
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b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres

: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres

: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi:

: 24 ŞUBAT 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati

: Saat:10:30

e) İhale komisyonu toplantı yeri

: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası

Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ
Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ
3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine
kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik
değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate
kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik
değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. 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,
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4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres
beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini,
uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,
4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
15.321.905,04 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı
gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge, ilgili
bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde
bulundurulacaktır.
Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden
birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
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b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
Adayın cirosunun 18.000.000TL (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000 TL
(Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
40.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile
bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya
noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;
A/II Grubu (TÜNEL) işleridir.
4.4.2. İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş
Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale
dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi
Kılıçoğlu Danış Towers B. Blok Kat. 1 No. 20 Çorlu/Tekirdağ adresinden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve
dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Sanayi
ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
1013/2-1
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ÖN YETERLİK İLANI
Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından:
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe
Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi,
Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi
Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve
Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB
Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını
Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi” Bileşeni olan “TÜNEL B HATTI
İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar
teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin;
a) Adresi
: Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 48 Eski
Belediye Binası Ergene / TEKİRDAĞ
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (282) 655 59 43, fax: 0 (282) 655 72 26
c) Elektronik posta adresi
: bilgi@ergene2osb.org.tr
2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma
Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara
Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları,
Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan
“TÜNEL B HATTI şaft10 (şaft10 imalatı dahil)
- şaft5 arası 9.738,21 m Ø2000 tünel hattı
inşaatı”’nın uygulama projelerine göre, inşaat,
mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı
ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu
projeleri (as-built) yapılması işidir.
b) İşin yapılacağı yer
: TEKİRDAĞ
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden
itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak
işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 1460 (bindörtyüzaltmış)
takvim günüdür.
d) İşin yaklaşık maliyeti
: 73.828.869,94TL
(yetmişüçmilyonsekizyüzyirmisekizbin
sekizyüzaltmışdokuzTL, doksandörtkr.)
3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;
3.1.
a) İhale usulü
: Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık
b) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı adres
: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası
Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ
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c) Ön yeterlik değerlendirmesinin yapılacağı adres

: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası

ç) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarihi

: 24 ŞUBAT 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saati

: Saat:14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri

: Çorlu Sanayi ve Ticaret Odası

Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ

Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ
3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine
kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik
değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate
kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik
değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya
İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. 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,
4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres
beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini,
uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,
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4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi 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 belge,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli
Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.
4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
14.765.773,99 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı
gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge, ilgili
bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az
iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden
fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde
bulundurulacaktır.
Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden
birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
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Adayın cirosunun 18.000.000 TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım
işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000 TL
(Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı
yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve
40.000.000 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile
bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya
noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;
A/II Grubu (TÜNEL) işleridir.
4.4.2. İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş
Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale
dokümanı 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığında Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 48 Eski
Belediye Binası Ergene / TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve
dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çorlu Sanayi
ve Ticaret Odası Salonu, Çorlu/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
2015/7213 4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun
Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Referans Belgesi Yönetmeliği
— Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
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32
44
49
52

55
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76
79

DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr

