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YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ
TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıksu
Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm
hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri
ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2016 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/10/2010
27742
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

15/2/2013
23/12/2014

28560
29214

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli olarak birlik genel sekreterliğinde istihdam
edilen personel sayısı, daimi hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personel sayısının yüzde
on beşini ve her halükarda yirmi kişiyi geçemez. Bir önceki yıl personel giderleri, gelirlerinin
yüzde 40’ından fazla olan birliklerce, belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli yeni personel istihdam edilemez. Münhasıran belirli bir projenin yürütülmesi için istihdam edilen ve istihdam
giderlerinin en az yüzde 75’i o projeye destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlarla karşılanan personel ile istihdam giderleri ilgili tanıtım grupları bütçesinden karşılanmak suretiyle tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek için istihdam edilen belirli süreli ve özel hizmet sözleşmeli personel için bu sınırlamalar uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/9/2009
27338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12345678-

Tarihi

Sayısı

11/10/2011
3/4/2012
7/4/2012
15/6/2012
15/2/2013
27/11/2013
12/3/2014
18/11/2014

28081
28253
28257
28324
28560
28834
28939
29179
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Ekonomi Bakanlığından:
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN
KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin
6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yıllık aidat: Birlik genel kurulu tarafından belirlenir ve Bakanlığın onayından sonra
kesinleşir. İştigal alanında hizmet sektörü bulunan birliklerde hizmet sektörü için ayrı yıllık
aidat miktarı belirlenebilir. Yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari
ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamaz. Yıllık aidat, cari yıl gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin nispi ödeme ile birlikte veya birlikten alınacak hizmetlere ilişkin ilk başvuruda
veya üyenin birlik genel kuruluna iştirak etmek üzere başvurusunda tahsil edilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ihracatı
kayda aldırmak, birlikler tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak veya üyesi olduğu birliğin genel kuruluna iştirak etmek üzere başvuranların talepleri, var ise daha önceki yıllarda
tahakkuk etmiş borçları, bu borçlara ilişkin gecikme faizleri ve cari yıla ait yıllık aidat tahsil
edilerek yerine getirilir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/9/2009
27338
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
123456-

Tarihi

Sayısı

4/3/2010
14/4/2011
11/10/2011
15/6/2012
12/3/2014
18/11/2014

27511
27905
28081
28324
28939
29179

—— • ——

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
HAYVANSAL GIDALARIN RESMİ KONTROLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL
KURALLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 13 üncü maddesinin birinci fıkrası 31/12/2015
tarihinde, 19 uncu ve 20 nci maddeleri 1/7/2016 tarihinde,”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
9/1/2014

28877

—— • ——

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVA ARACI VE İLGİLİ ÜRÜN, PARÇA VE CİHAZIN UÇUŞA ELVERİŞLİLİK
VE ÇEVRESEL SERTİFİKASYONU YÖNETMELİĞİ (SHY-21)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava Aracı
ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği
(SHY-21)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Yönetmelik; ürünler, parçalar ve cihazların uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonuna ilişkin aşağıdaki hususlara dair teknik gereklilikleri ve idari prosedürleri kapsar:
a) Tip sertifikası, tahditli tip sertifikası, ilave tip sertifikası ve bu sertifikalara gelecek
değişikliklerin yayımlanması.
b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası, özel uçuş izni ve
servise verme (çıkış) sertifikalarının yayımlanması.
c) Tamir tasarım onaylarının yayımlanması.
ç) Çevresel koruma gereksinmelerine uyum gösterimi.
d) Gürültü sertifikalarının yayımlanması.
e) Ürün, parça ve cihazların tanımlanması.
f) Parça ve cihazların sertifikasyonu.
g) Tasarım ve üretim kuruluşlarının yetkilendirilmesi.
ğ) Uçuşa elverişlilik direktiflerinin yayımlanması.
h) Ürün, parça ve cihazların ithali ve ihracı.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“k) İlave tip sertifikası: Ürün tip sertifikasından farklı olarak, tip sertifikası sahibi dışındaki kuruluş tarafından, ürün üzerinde yapılan modifikasyonların onayı için ülke otoritesi
tarafından verilen belgeyi,”
“ö) Operasyonel uygunluk verisi: Pilot ve hava aracı bakım teknisyeni asgari tip eğitimi
ders içeriği, pilot tip eğitiminde kullanılacak simülatörlerin objektif değerlendirmesi için gereken hava aracı doğrulama verisi, kabin ekibi için tip ve tipe özgü verinin belirlenmesi, temel
asgari teçhizat listesi ve tipe özgü diğer operasyonel uygunluk öğelerinden oluşan veri paketini,
p) Sertifikasyon şartnameleri: Hava aracı, ürün, parça ve cihazların tasarımı, malzemesi,
imal ekipmanı ve sürekli uçuşa elverişliliği konusunda uyulması gereken operasyonel uygunluk
verisi için gerekenler de dâhil asgari standartların tümünü,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, dördüncü
fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“a) Ürünler bir tip sertifikasına sahip olmak zorundadır. İlave tip sertifikaları dâhil olmak üzere tip sertifikaları ve bunlara gelen değişiklikler, ürünün, 9 uncu maddeye göre hazırlanan operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli de dâhil tip sertifikasyon temeline uyumunu ve işletme için emniyetsiz bir duruma yol açacak bir özelliğe sahip olmadığını göstermesi
ile yayımlanır. Tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli, her bir ürün tipi için
ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8, bölüm III, IV, V,VI veya VII’de
belirtilen standartlara uyumlu olacak şekilde Genel Müdürlük tarafından yayımlanır. Tip sertifikası, üzerinde bulunan parça ve cihazlar dâhil tüm ürünü kapsar.”
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“c) Tahditli uçuşa elverişlilik sertifikası için aynı tipte makul sayıda hava aracı olması
durumunda, tahditli tip sertifikası yayımlanabilir ve bu durumda uygun bir tip ve operasyonel
uygunluk verisi sertifikasyon temeli oluşturulur.”
“a) Ürün için geçerli tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temelinin oluşturulması ve başvuru sahibine bildirilmesi ile ilgili koşullar,
b) Parça ve cihazlar için geçerli detaylı sertifikasyon şartnamelerinin oluşturulması ve
başvuru sahibine bildirilmesi ile ilgili koşullar,”
“g) Ürün, parça ve cihazların ithali ile ihracına ilişkin koşullar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ürün, parça ve cihazların, ICAO tarafından yayımlanan çevresel koruma konulu
Ek-16’nın, Hava Aracı Gürültüsü konulu Bölüm I ve Hava Aracı Motor Emisyonu konulu Bölüm II’de belirtilen çevresel koruma gereksinmelerine uyumlu olması gerekir. Bu maddenin
uygulanması kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yabancı ülke sertifikasyonlarının kabulü
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin ve ilgili talimatların hükümlerine bir istisnai durum
olarak, Genel Müdürlük, diğer ülkeler ve Türkiye arasında karşılıklı tanıma anlaşmasında belirtildiği gibi veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü bir metotla, yabancı ülke havacılık otoritesinin yayımladığı belgelere dayanarak belge yayımlayabilir. Bu maddenin uygulanması
kapsamında talimatlar, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar gibi gerekli düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğin uygulanması için, gerektiğinde, sertifikasyon
şartnameleri, kabul edilebilir uyum yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar yayımlar. Yabancı
ülke havacılık otoritesi tarafından yayımlanan sertifikasyon şartnameleri, kabul edilebilir uyum
yöntemleri ve ilave rehber dokümanlar, 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlerin
karşılanması şartı ile kullanılabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç)
ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Tip sertifikası veya tip sertifikasına değişiklik istenen her bir ürün için, tip ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli oluşturulması ve bildirilmesi. Tip ve operasyonel
uygunluk verisi sertifikasyon temeli geçerli sertifikasyon gereksinimleri, eşdeğer emniyet seviyesinin kabulü için gerekli hükümler, operasyonel uygunluk verisi için sertifikasyon gereksinimleri, sertifikasyon gereksinimlerinin ürünün tasarım özellikleri ve işletme esnasındaki tecrübeler kapsamında yetersiz kalması veya uygun olmaması durumunda, ICAO tarafından yayımlanan Uçuşa Elverişlilik konulu Ek-8’e uyumu sağlamak için oluşturulan özel detaylı teknik
şartnamelerden oluşur.
b) Tahditli uçuşa elverişlilik belgesi talep edilen her bir hava aracı için özel sertifikasyon
şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.
c) Sertifika talep edilen parça ve cihazlar için geçerli detaylı sertifikasyon şartnamelerinin oluşturulması ve bildirilmesi.
ç) Çevresel sertifikasyon talep edilen her bir ürün için, uygun çevresel gereksinimlerin
oluşturulması ve bildirilmesi.
d) Ürün, parça ve cihazların sertifikasyonları ile ilgili incelemelerin Genel Müdürlük
tarafından gerçekleştirilmesi.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/8/2013

28741
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Amasya Üniversitesinden:
AMASYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/8/2013 tarihli ve 28745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu
düzeltmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte ve buna ilişkin Senato esaslarında belirtilmemiş
ise 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amasya Üniversitesi Önlisans
ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri
öğrencinin danışmanı ve en az biri farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç
kişiden oluşur.
b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden iki, EABD/EASD dışından bir ve Üniversite
dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde
ikinci danışman jüride görev alamaz.
c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman
hariç, EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki ve Üniversite dışından iki olmak
üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.”
“(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. İntihal raporunun değerlendirilmesi ve enstitülere
ilgili sonucun bildirilmesinden ise enstitü intihal komisyonları sorumludur. İntihal komisyonu
raporu dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çoğaltılan beş adet tez, öğrenci
tarafından enstitüye teslim edilmelidir.
b) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
yedi gün, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
c) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.
ç) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
d) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
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e) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin
düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en
geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini
yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni
bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni
bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili
şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
f) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD
başkanlığından EABD/EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı
ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu
belirler.
g) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine
getirilmiş dört adet ciltlenmiş tez ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si ve
YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir.
Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Ayrıca, tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer
tez jüri üyelerinin isimleri yer almalıdır.
ğ) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın,
tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Doktora yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla, doktora yeterlik jürisini belirler. Bu amaçla ilgili EABD başkanlığı enstitüye, danışman ve ikinci danışman hariç, EABD içinden iki, EABD dışından iki ve Üniversite dışından
üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir. EYK ise en az ikisi Üniversite dışından
olmak kaydıyla ilgili alandan danışman ve varsa ikinci danışman da dâhil olmak üzere toplam
beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için
EYK kararı ile kesinleşir.
(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Sınavlardan
başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tez izleme komitesi için EABD başkanlığınca, danışman hariç, EABD içinden üç
ve EABD dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi EYK’ye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmandan başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya
bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 43 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir. İntihal raporunun değerlendirilmesi ve enstitülere ilgili sonucun bildirilmesinden ise enstitü intihal komisyonları sorumludur. İntihal komisyonu raporu
dikkate alınarak gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra çoğaltılan yedi adet tez, öğrenci tarafından enstitüye teslim edilmelidir.
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b) Öğrencinin, tezini enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde
yazması gerekir.
c) Öğrenci yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini
enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunur.
ç) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve
ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Doktora tez savunma jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka
bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Tez savunma
jürisi oluşturulabilmesi için, EABD başkanlığı enstitüye tez teslim formu ile birlikte, üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş ve Üniversite dışından
üç olmak şartıyla, toplam sekiz öğretim üyesi ismi önerilir.”
“c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen
salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları,
lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde,
tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını ve
YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder. Tezin iç
kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer almalıdır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Tez izleme komitesi için EASD başkanlığınca, danışman hariç, EASD içinden üç
ve EASD dışından üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi EYK’ye önerilir. Tez izleme komitesi, danışmandan başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve
ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Sanatta yeterlik tez savunma jürisi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Sanatta
yeterlik tez savunma jürisi oluşturulabilmesi için, EASD başkanlığı enstitüye tez teslim formu
ile birlikte, üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden beş ve
Üniversite dışından üç olmak şartıyla, toplam sekiz öğretim üyesi ismi önerilir. EYK önerilen
öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri
üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.”
“c) Tez savunma sınavı tarihi, danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrencileri ve alanın uzmanlarından oluşur.”
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/8/2013

28745
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TEBLİĞLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA
İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in
3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi
sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.
(6) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi
sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve
durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca,
gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(7) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.
(8) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan
50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildirirler.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük
idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda
bulunulur.
(3) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda
bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu
değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini
Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini
teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(4) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif
çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını
müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye
ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve
Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
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(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip
üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini
müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/2/2008

26801

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

2/4/2009

27188

2-

11/7/2009

27285

3-

26/9/2012

28423

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
: 2015/112
: Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd. Şti.
Marmara Mah. Limanlar Yolu Cad. No:53 Beylikdüzü/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1032652.034,1033207.034
Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası
İnceleme
: Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd.
Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yapılan işlerin, gemilerin karaya yanaşması ve ayrılması aşamasında halatların bağlanması ve çözülmesi, konteynerlerin üst üste bağlanmasını sağlayan kilit mekanizmalarının takılması ve sökülmesi, istifteki konteynerlerin sabitlenmesi ve çözülmesi, gemi üzerinde bulunan serdümenler vasıtasıyla konteynerlerin yüklenmesi sırasında koordinasyonun sağlanması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda
yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd. Şti. işyerinde
yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve
deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
Karar No
İşyeri
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/52)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS)
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını içerir.
(2) Yerli üretici Makina Takım Endüstrisi A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “matkap ucu ve parmak frezeler”in ithalinde halen uygulanmakta
olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden
tekrarlanabilmesi ihtimaline yol açacağı gerekçesiyle bir nihai NGGS açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.
Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün, 8207.50.60.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “metal işlemeye mahsus, iş gören kısımları yüksek hız çeliğinden
olan delmeye mahsus aletler (matkap uçları)” ve 8207.70.31.00.19 GTİP altında kayıtlı “metal
işlemeye mahsus diğer parmak frezeler (parmak frezeler)”dir.
(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) ÇHC menşeli 8207.50.60.00.00 GTİP’li “matkap uçları” ve
8207.70.31.00.19 GTİP’li “parmak frezeler” için 4/2/2005 tarih ve 25717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/3)
uyarınca sırasıyla 6 ABD Doları/Kg ve 10 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe
konulmuştur.
(2) Yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru neticesinde açılan NGGS, 31/12/2010
tarihli ve 27802 sayılı 5 inci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/2) ile sonuçlandırılarak meri
uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için
uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam
etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden
geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülür.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 9 uncu maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki
ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru
formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim
dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili
taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilir.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.
(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli
olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili
taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi
istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi
gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz
şekilde, mevcut verilere göre yapılır.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen
yetkili mercie iletilmesi gerekir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs164@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET
TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği
Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 –- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin
yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen
tarifeyi,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve
yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri,
ifade eder.
Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi
MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır.
(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret
Tarifesini esas alarak günceller.
Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları
MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu
eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.
a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin
ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
b) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla firma yapısı ve beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:
1) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi
Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; beyanname
sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında; beyanname sayısı
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %40 oranında indirim uygulanabilir. Bir
takvim yılında yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında;
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.
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2) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı
2.000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında;
2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1.000'i
aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %20 oranında; 2.500'ü
aştığında bundan sonraki beyannameler için %30 oranında indirim uygulanabilir.
c) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.500
TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
ç) Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet
hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır.
d) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari
Ücret Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek
fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e) Gümrük işlemlerinde kullanılan tüm belgelerin ücretleri (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu vb.) yükümlü tarafından karşılanır.
f) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri
hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci
maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine
uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması
hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
g) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri,
eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
ğ) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine
başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı
bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılır.
h) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.
ı) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-3 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı
ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması
ile belirlenir.
i) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan
işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir.
j) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN
İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 11)
17/3/2007 tarihli ve 26465 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’in (3.2.2.1) numaralı
“Uyulacak Esaslar ve Taleplerin Karşılanması” bölümünün ikinci paragrafının (a) bendinin
ikinci cümlesinin başında yer alan “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren amme alacakları;” ibaresi “Bu kapsamda, "vadesi geçmiş
borç" olarak değerlendirilmek üzere madde kapsamına giren ve vadesi 1/3/2016 tarihinden
sonra gelen amme alacakları;” olarak değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ’ın gelir düzenlemelerine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, iletim sistem kullanım ve sistem işletim gelir ihtiyacının
belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM): Yatırımların finansmanı kapsamında
kullanılan kaynakların maliyetleri olan, borç maliyet oranı ve özkaynak maliyet oranı ile bu
kaynaklar için Kurul tarafından uygun bulunan ağırlıklardan hareketle hesaplanan alternatif
getiri oranını,
b) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,
c) Baz TÜFE: Gelir gereksinimi hesaplamalarında yer alan tutarlara baz olan TÜFE
değerini,
ç) Düzeltilmiş reel makul getiri oranı (RMGOd): Reel makul getiri oranının tarifeye
esas düzenlenmiş varlık tabanı ile aynı dönemsel baza getirilmiş halini,
d) Düzeltme bileşeni: Tarife hesaplamalarına esas öngörülen değerler ile gerçekleşen
değerler arasında oluşan farkların parasal etkilerinin tarifelere yansıtılması için kullanılan kalemleri,
e) Düzenlenmiş varlık tabanı: Her bir tarife yılı için yılbaşı ve yıl sonu olmak üzere,
düzenlemeye esas net yatırım harcaması tutarlarının itfa edilmemiş kısımlarının güncellenmiş
değerlerinin toplanması suretiyle hesaplanan tutarı,
f) Faiz oranı (FO): Düzeltme bileşeni hesaplamalarında kullanılan ve bir tarife yılı için
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı ortalama Türk Lirası mevduat faiz oranını,
g) Gelir düzenlemesi: Tarifeleri düzenlemeye tabi tüzel kişilerin, mevzuat uyarınca bir
uygulama dönemi ve/veya tarife yılı için öngörülen gelir ve/veya fiyat tavanlarının belirlenmesi
amacıyla Kurum tarafından yapılan düzenlemeyi,
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ğ) Gelir farkı (GF): İlgili tarife yılına ait gelir tavanının, öngörülen TÜFE endeksine
göre hesaplanan değeri ile gerçekleşen gelir arasındaki farkı,
h) Gelir gereksinimi: TEİAŞ’ın sistem kullanım, sistem işletim ve mevzuat çerçevesinde yürütmesi gereken diğer faaliyetlerine ilişkin gelir ihtiyacını,
ı) Gelir tavanı: TEİAŞ’ın bir tarife yılında gelir düzenlemesi yapılan her bir faaliyeti
için toplayacağı gelirin sınırını,
i) Gerçekleşen yatırım harcaması: Bir tarife yılı içerisinde kullanıma hazır hale getirilen
yatırımların tutarını,
j) İşletme gideri: TEİAŞ’ın faaliyetleriyle ilgili işletme giderlerini karşılayabilmeleri
için gelir gereksinimi hesabında öngörülen tutarı,
k) İletim bedelleri: İletim faaliyeti, sistem işletim ve piyasa işletim gibi hizmetlerin sunulması sırasında oluşan maliyetlerden mevzuat kapsamında uygun görülenler dikkate alınarak
hesaplanan bedelleri,
l) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
m) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
n) Makul getiri tutarı: Düzeltilmiş reel makul getiri oranının tarifeye esas düzenlenmiş
varlık tabanına uygulanması ile bulunan tutarı,
o) Nominal makul getiri oranı (NMGO): Düzenlenmiş varlık tabanını oluşturan yatırım
harcamalarının finansmanında kullanılan kaynakların maliyetleri ve piyasa riskleri dikkate alınarak ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (AOSM) yöntemiyle hesaplanan getiri oranını,
ö) Reel makul getiri oranı (RMGO): Nominal makul getiri oranının enflasyon etkisinden arındırılması ile bulunan oranı,
p) Tarife yılı: Bir uygulama dönemi içerisinde yer alan her bir takvim yılını,
r) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
s) TÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Tüketici Fiyat Endeksini,
ş) Uygulama dönemi: Tarife parametrelerinin geçerli olduğu bir yıl ve üzerinde bir zamanı kapsayan süreyi,
t) Verimlilik parametresi: Verimliliğin arttırılmasının teşvik edilmesi için, benzer uygulamalar göz önüne alınarak gelir düzenlemesi kapsamında yüzde cinsinden belirlenen parametreyi,
u) Yatırım tavanı: Kuruma sunulan ve Kurul tarafından değiştirilerek ya da değiştirilmeksizin onaylanan yatırım harcamalarına ilişkin tutarı,
ü) Yönetmelik: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğini,
v) Yöntem bildirimi: İletim tarifesinin uygulanmasına ilişkin TEİAŞ tarafından sunulan
ve Kurul tarafından aynen ya da değiştirilerek onaylanan usul ve esasları,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
İletim Bedelleri
İletim bedelleri
MADDE 5 – (1) İletim bedelleri, TEİAŞ’ın iletim sistem kullanım faaliyetini yürütebilmesi için gerekli olan maliyetlerden hareketle belirlenir.
(2) İletim bedelleri; iletim sistem kullanım bedelleri, sistem işletim bedelleri ve ilgili
mevzuat çerçevesinde oluşabilecek diğer bedellerden oluşur. Bu kalemlerin kapsamı ve her bir
kullanıcı grubuna bu kalemlerden hangisi/hangilerinin uygulanacağı yöntem bildiriminde belirlenir. Yöntem bildirimi, TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur. Kurul yöntem bildirimini aynen veya değiştirerek onaylar.
(3) Bu Tebliğde tanımlanan gelir gereksinimi, gelir tavanı ve gelir farkı düzeltme bileşeni hesaplamaları TEİAŞ’ın iletim sistem kullanım faaliyeti ile sistem işletim faaliyeti (piyasa
işletim dahil) için geçerli olmakla birlikte, yatırım harcamalarına ilişkin düzenlemeler ve düzeltme bileşenleri yalnızca iletim sistem kullanım faaliyeti ile ilgili gelir düzenlemelerinde dikkate alınır. Sistem işletim (piyasa işletim dahil) faaliyetine ilişkin gelir gereksinimi ve gelir tavanı hesaplamalarında yatırım harcamaları ve yatırıma ilişkin düzeltme bileşenleri dikkate alınmaz.
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İKİNCİ KISIM
Gelir Gereksinimi, Gelir Tavanı ve Düzeltme Bileşenleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Gelir Gereksinimi
Gelir gereksinimi hesaplamaları
MADDE 6 – (1) Gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her tarife yılı için
aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

t
ud
GGt
ODVTt
RMGOd
İt
İGt
Xi

: Uygulama dönemindeki her bir tarife yılını,
: Uygulama dönemini,
: t tarife yılına ilişkin gelir gereksinimini,
: tarife yılı yılbaşı ve yıl sonu düzenlenmiş varlık tabanı değerlerinden hareketle hesaplanan tarifeye esas ortalama düzenlenmiş varlık tabanını,
: Uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere belirlenen düzeltilmiş reel
makul getiri oranını (%),
: t tarife yılında yatırımların itfası için ayrılan tutarı,
: t tarife yılı için belirlenen işletme giderini,
: Uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına kadar olan verimlilik parametrelerini,

gösterir.
(2) Gelir gereksinimi ve bu hesaba esas tüm unsurlar uygulama dönemi baz TÜFE endeksine göre hesaplanır. Bu tutarlarla ilgili bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak güncelleme,
baz TÜFE endeksine göre yapılır. Baz TÜFE endeksi gelir gereksinimlerinin onaylandığı Kurul
kararında yer alır.
İşletme giderleri
MADDE 7 – (1) İşletme gideri hesaplamaları kapsamında TEİAŞ geçmiş yıllara ilişkin
işletme giderlerine ait verileri iletim sistem kullanım ve sistem işletim faaliyetiyle ilgili olan
işletme giderleri ile iletim sistem kullanım ve sistem işletim faaliyeti ile ilgili olmayan işletme
giderleri olmak üzere gruplandırarak Kuruma sunar. Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarına dâhil olan faaliyet ve hizmetler için geçmiş dönem gerçekleşmeleri ve gelecek döneme ilişkin beklentiler dikkate alınır.
(2) Amortisman giderleri ile finansman gideri niteliğinde olan faiz giderleri, finansal
kiralama giderleri ile kambiyo zararları ve gecikme zammı giderleri ile benzer mahiyette olan
diğer giderler düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim faaliyeti
kapsamında oluşan her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler (KDV ve Kurumlar Vergisi hariç) hesaplamalarda dikkate alınır.
(3) Gerçekleşen işletme giderinin, gelir tavanı hesabında dikkate alınan düzenlemeye
esas işletme giderinin üzerinde ya da altında oluşması durumunda, ortaya çıkan farkın gelir ve
tarife düzenleme hesaplamalarında dikkate alınmaması esastır.
Yatırım harcamaları
MADDE 8 – (1) TEİAŞ tarife hesaplamalarına esas yatırım tavanı tekliflerini Kurum
tarafından istenen kapsam ve sürede Kuruma sunar. Yatırımlar Kurum tarafından incelenir ve
yapılan inceleme ve değerlendirmeler de dikkate alınarak Kurul tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanır. Tarife hesaplamalarında, Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında onaylanan yatırım tavanı dikkate alınır.
(2) Yatırım tavanı, iletim sistem kullanım faaliyetinin ve alt faaliyetlerinin yürütülmesi
için yapılması zorunlu olan yatırım harcamaları ile yatırım harcaması niteliğindeki diğer harcamalardan oluşur.
(3) Gerçekleşen yatırım harcamasının hesaplanmasında, finansman gideri niteliğinde
olan faiz giderleri, vade farkı, kur farkı, kambiyo zararları ve finansal kiralama giderleri gibi
giderler ile vergi niteliğinde olan katma değer vergisi ve damga vergisi gibi vergiler dikkate
alınmaz.
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(4) Yatırım harcamaları, kullanıma hazır hale gelinceye kadar yapılmakta olan yatırımlar
adı altında izlenir.
(5) Gerçekleşen yatırım harcaması tutarı ile tarife hesaplamalarında dikkate alınan yatırım tavanının farklı olması durumunda, söz konusu farka tekabül eden itfa ve reel makul getiri
tutarları, yatırım farkı düzeltme bileşeni hesaplamalarında dikkate alınarak tarife hesaplamalarına yansıtılır.
(6) Gelir düzenlemesi hesaplamalarında yatırım harcamalarının; harcamaya ilişkin varlıkların faydalı ömürleri, piyasa koşullarındaki borçlanma vadeleri gibi hususlar göz önünde
bulundurularak, Kurul tarafından belirlenecek itfa süresi içinde tarife gelirleri vasıtasıyla karşılanması esastır.
(7) Bir tarife yılına ait makul getiri tutarı, söz konusu tarife yılına ait tarifeye esas düzenlenmiş varlık tabanına düzeltilmiş reel makul getiri oranının uygulanması suretiyle hesaplanır. Düzeltilmiş reel makul getiri oranına esas hesaplamalarda, AOSM yöntemi kullanılır.
AOSM, yatırımların finansmanı kapsamında kullanılan kaynakların maliyetleri olan, borç maliyet oranı ve özkaynak maliyet oranı ile bu kaynaklar için Kurul tarafından uygun bulunan
hedef ağırlıklardan hareketle hesaplanır. Özkaynak maliyet oranının hesaplanmasında genel
kabul görmüş olan sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli kullanılır. NMGO belirlenirken,
piyasalardaki borçlanma maliyetleri ile sermaye getirisi beklentisi dikkate alınır. Kurum bu
çerçevede yatırımcılar, yatırım ve finansman kuruluşları ile istişarede bulunabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Tavanı ve Düzeltme Bileşenlerine İlişkin Hesaplamalar
Gelir tavanının (GTt) hesaplanması
MADDE 9 – (1) TEİAŞ’ın t tarife yılı için gelir tavanı aşağıdaki (GTt) eşitlik (2)’ye
göre hesaplanır:
GTt = GGt * (TÜFEt–1 / TÜFEbaz)+ DGt + GFDBt – YFDBu,t
GTt
GGt
GFDBt
YFDBu,t
TÜFEt-1
TÜFEbaz
DGt

(2)

: TEİAŞ’ın t tarife yılında elde edebileceği ve ilgili faaliyet için hesaplanmış
gelir tavanını,
: t tarife yılına ilişkin gelir gereksinimini,
: Gelir farkı düzeltme bileşenini,
: u uygulama döneminin gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınan yatırım farkı düzeltme bileşinini,
: t-1 tarife yılının Ekim ayı için açıklanan TÜFE değerini,
: Baz TÜFE değerini,
: 12 nci madde kapsamındaki giderlerden gelir tavanında dikkate alınacak
olanların t tarife yılı için öngörülen tutarını,

gösterir.
Gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması
MADDE 10 – (1) t tarife yılı için gelir farkı düzeltme bileşeni aşağıdaki eşitlik (3)’e
göre hesaplanır:
GFDBt = GFt-2 x (1 + FOt-1)2
GFt-2
FOt-1

(3)

: t-2 tarife yılı için gelir tavanı ile gerçekleşen gelir arasındaki farkı (TL),
:t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen güncel faiz oranını,

gösterir.
(2) t-2 tarife yılı için yıl sonu gelir farkı, aşağıdaki eşitlik (4)’e göre hesaplanır:
GFt-2 = GTt-2 – Gt-2 + DGFt-2
GTt-2

(4)

: t-2 tarife yılı için gelir tavanının, t-2 tarife yılı Haziran ayı TÜFE endeksi
değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini,
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: t-2 tarife yılı Haziran ayı TÜFE endeksi değerine göre gerçekleşen geliri,
: Gelir tavanı hesabına dahil edilen diğer gelirler kapsamında t-2 tarife yılı
için öngörülen tutarlar ile gerçekleşen tutarlar arasındaki farkın t-2 tarife
yılı Haziran ayı TÜFE endeksine göre hesaplanan değerini,

gösterir.
Yatırım farkı düzeltme bileşeninin (YFDBt) hesaplanması
MADDE 11 – (1) Yatırım farkı düzeltme bileşeni; gelir gereksinimi hesaplamalarında
yatırım tavanları dikkate alınarak uygulama dönemi öncesinde hesaplanan reel makul getiri ve
itfa tutarları ile uygulama dönemi içerisinde gerçekleşen net yatırım harcamaları dikkate alınarak hesaplanan gerçekleşen reel makul getiri ve itfa tutarları arasındaki farkın güncellenmesinden elde edilir.
(2) Güncelleme yıllar itibariyle reel makul getiri oranı ve TÜFE uygulanmasıyla ya da
faiz oranı ile yapılabilir.
(3) Birinci fıkraya göre hesaplanan yatırım farkı düzeltme bileşeni tutarının uygulama
döneminin ikinci yılı gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınması esastır. Söz konusu tutarın
tarifede önemli değişime yol açması durumunda, bu tutar birden fazla tarife yılının gelir tavanı
hesaplamalarında faiz oranı ile gerekli güncelleme yapılarak dikkate alınır.
Diğer giderler
MADDE 12 – (1) İletim sistemi kayıplarının TEİAŞ tarafından karşılanacak şekilde
satın alınması ve/veya 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yürütülen
faaliyetler sonucu doğan giderlerin, mevzuatta farklı bir düzenleme bulunmadığı durumda,
gelir düzenlemeleri yoluyla karşılanması esastır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki giderlerden Kurumca uygun bulunanlar işletme giderleri
içerisinde dikkate alınır. Bu giderlerden işletme giderlerine dahil edilmeyenler gelirleri maliyetlerini karşılayacak şekilde gelir tavanına ilave edilerek iletim bedelleri yoluyla karşılanabilir
veya usul ve esasları yöntem bildiriminde düzenlenmek şartıyla ilgililere ayrıca yansıtılabilir.
Bu giderlerden gelir tavanına dahil edilenlerin öngörülen değerleri ile gerçekleşmeleri arasında
oluşacak farklar, gelir farkı düzeltme bileşeni yoluyla tarifelerde dikkate alınır.
(3) Bu madde kapsamındaki giderler aynen karşılanabileceği gibi, verilecek hedefler
oranında da karşılanabilir.
(4) Bu madde kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak gelirlerin giderleri aşması durumunda
oluşan net gelirler, ilgililere giderlerin yansıtıldığı usul ve esaslara uygun olarak yansıtılır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 13 – (1) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim
Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi İşletim
Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde düzenlemiş olan hususlara ilişkin olarak 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(2) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(3) 11/8/2002 tarihli ve 24843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İletim Sistemi İşletim
Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PERAKENDE ENERJİ SATIŞ FİYATLARININ DÜZENLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, görevli tedarik şirketlerinin uygulayacakları perakende
satış fiyatının hesaplanmasına esas maliyetlerin tespitine ve fiyatı oluşturan unsurların ve düzeltme bileşenlerinin hesaplanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Abone grubu oransallığı: Perakende satış enerji fiyatının abone gruplarına göre farklılaştırılmasında kullanılan oranı,
b) Amortisman gideri: Bilançoda yer alan ve tarife hesaplamalarında esas alınan
1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlar kapsamındaki varlıkların 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca yıllar itibarıyla gider yazılan kısmını,
c) Brüt kâr marjı tavanı (BKMT): Perakende satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan
brüt kâr marjı tavanını,
ç) DUY: 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini,
d) Düzenlemeye esas işletme giderleri: Perakende satış gelir tavanının tespitinde esas
alınan işletme giderlerini,
e) Faiz oranı (FO): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen ağırlıklı
ortalama Türk Lirası mevduat faiz oranını,
f) Genel kalite indikatörü: Görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen performans teşvikine esas değişkeni,
g) Kabul edilen net yatırım harcamaları: Kabul edilen yatırım harcamaları tutarından
varlık satış gelirlerinin düşülmesi suretiyle her bir tarife yılı için hesaplanan tutarı,
ğ) Kabul edilen yatırım harcamaları: 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Dağıtım Sistemi
Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde belirlenen sistematik dikkate alınmak suretiyle
gelir ve tarife düzenlemelerinde esas alınmaları Kurul kararıyla onaylanan yatırım harcamalarını,
h) KDV: Katma Değer Vergisini,
ı) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
i) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
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j) LÜY: 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,
k) Normalize edilmiş işletme giderleri: Geçmiş dönem işletme giderlerinin arızi nitelikte
olanların çıkarılması, daha önce oluşmamış ancak gelecekte oluşması olası işletme giderlerinin
eklenmesi gibi düzeltmeler yapılarak elde edilen işletme giderlerini,
l) Perakende satış fiyatı (PSF): Perakende satış fiyatlarının belirlenmesinde esas alınan
ortalama değeri,
m) Perakende satış geliri tavanı (PSGT): Perakende satış faaliyeti kapsamında oluşan
amortisman giderleri eklenmiş işletme giderlerinin gelir ve tarife düzenlemeleri çerçevesinde
karşılanabilmesi için tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilerden toplanacak gelirin sınır değerini,
n) Perakende satış tarife dönemi: Kurul onaylı perakende satış tarifelerinin geçerli olacağı süreyi,
o) PS: Perakende satışı,
ö) Son kaynak tedariki: Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini
ikili anlaşma ile almayan serbest tüketicilere son kaynak tedarikçisi tarafından yapılan elektrik
enerjisi tedarikini,
p) Tahsilat riski: Görevli tedarik şirketinin şüpheli ticari alacak karşılık giderlerinden,
ticari alacaklarla ilgili konusu kalmayan karşılık gelirlerinin düşülmesi ile bulunan tutarların,
satılan ticari mallar maliyetine oranını,
r) Tarife yılı: Bir uygulama dönemi içerisindeki her bir takvim yılını,
s) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
ş) Uygulama dönemi: Parametrelerin geçerli olduğu süreyi,
t) Ülke tahsilat riski: Görevli tedarik şirketlerinin tahsilat riskinin ağırlıklı ortalamasını,
u) Verimlilik parametresi (X): Görevli tedarik şirketinin perakende satış faaliyeti kapsamındaki verimliliğinin artırılmasının teşvik edilmesi için; yurt içi ve/veya yurt dışı benzer
uygulamalardaki performanslar göz önüne alınarak gelir düzenlemesi kapsamında belirlenen
parametreyi,
ü) YEKDEM: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizmasını,
v) Yönetmelik: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğini,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
İKİNCİ BÖLÜM
Perakende Satış Fiyatı
Perakende satış fiyatının kapsamı ve unsurları
MADDE 5 – (1) Perakende satış fiyatı, görevli tedarik şirketlerinin tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilere yaptıkları enerji satışına ilişkin faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli
olan maliyetlerinden hareketle belirlenir. Bu kapsamda; perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faaliyetin yürütülmesi için gerekli olan yatırım harcamalarına ilişkin amortisman giderleri, işletme giderleri, enerji maliyetleri ile faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kâr marjı dikkate alınır.
(2) Görevli tedarik şirketlerinin düzenlenmeyen faaliyetlere ilişkin maliyetleri perakende satış fiyatı hesaplamalarında dikkate alınmaz. Maliyetlerin düzenlenen ve düzenlenmeyen
faaliyetler arasında ayrıştırılmasında kullanılacak dağıtım anahtarları, tüketici sayısı ve tüketim
miktarı gibi değişkenlerden hareketle oluşturulur.
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(3) Kurum, perakende satış fiyatına esas işletme giderlerinin hesaplanmasında; ilgili
görevli tedarik şirketinin önceki yıllara ait verilerini, aynı faaliyetle iştigal eden yerli ve/veya
yabancı diğer tüzel kişilere ait verileri ve/veya ekonometrik modeller, referans şirket modellemesi gibi modellemeler ile hesaplanan verileri dikkate alır. Hesaplamalarda bunlardan birisi
dikkate alınabileceği gibi birden fazlası da dikkate alınabilir.
(4) Gerçekleşen işletme giderinin, tarife hesaplamalarında dikkate alınan işletme giderinin üzerinde ya da altında oluşması durumunda ortaya çıkan fark, gelir ve fiyat hesaplamalarında dikkate alınmaz. Ancak, kontrol edilemeyen işletme giderleri dikkate alınarak belirlenen
kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında bu Tebliğ hükümlerine göre yapılan düzeltmeler bu hükmün istisnasını oluşturur. Değişken işletme giderlerine ilişkin düzeltme, bu giderlerin hesaplanmasında esas alınan değişkenlerin gerçekleşmeleri ile öngörülen değerleri
arasındaki farka göre yapılır.
(5) Perakende satış fiyatı, enerji tedarik maliyeti ve öngörülen satış miktarı unsurlarından hareketle belirlenir. Enerji tedarik maliyeti; enerji maliyeti, brüt kâr marjı ve perakende
satış gelir tavanını da içeren diğer giderler kalemlerinden oluşur.
(6) Tarifeye tabi tüketicilerin sınıflandırılması, tüketici sınıflarına uygulanacak perakende satış fiyatına ilişkin metodoloji ve bu fiyatın uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler, tarife
uygulamalarına ilişkin usul ve esaslarda yer alır. Söz konusu usul ve esaslar her bir görevli tedarik şirketi tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur. Kurul söz konusu usul ve esasları aynen
veya değiştirerek onaylar ve onaylanan usul ve esaslar ilgili tarife dönemi boyunca uygulanır.
Perakende satış fiyatının hesaplanması
MADDE 6 – (1) Görevli tedarik şirketlerinin d perakende satış tarife dönemi için perakende satış fiyatı (PSFd) aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

u
: DUY uyarınca belirlenen her bir uzlaştırma dönemini,
n
: d perakende satış tarife dönemindeki uzlaştırma dönemi sayısını,
z
: LÜY uyarınca enerji alımı yapılan her bir mikro kojenerasyon tesisini,
y
: LÜY uyarınca enerji alımı yapılan mikro kojenerasyon tesisi sayısını,
r
: İkili anlaşma yoluyla enerji alımı yapılan her bir şirketi,
s
: İkili anlaşma yoluyla enerji alınan şirket sayısını,
TMd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yapılan
elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi
miktarını (kWh),
GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),
GİPd,u :t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyasasında
alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),
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DGPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengesizlik
miktarı öngörüsünü (kWh),
MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca
enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),
İAd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı şirket
ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma
bildirimi miktarını (kWh),
gösterir.
(3) Her bir perakende satış tarife dönemi için abone grubu bazında perakende enerji
satış fiyatı, birinci fıkra kapsamında hesaplanan perakende satış fiyatı, ilgili abone grubu tüketim miktarı öngörüsü, piyasa fiyatları ve abone grubu profilleri de dikkate alınarak Kurum
tarafından belirlenebilecek olan tüketici maliyet oransallığı gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir. Görevli tedarik şirketleri abone grubu tüketim öngörülerinde, perakende satış tarife
döneminden önceki dönemlerde gerçekleşen dört zamanlı enerji bilançosundaki abone grubu
tüketim miktarlarını ve gerçekleşen dört zamanlı enerji bilançosunda yer alan/yer almayan ancak, daha sonraki dönemlerde görevli tedarik şirketinin portföyünden çıkması/portföyüne girmesi beklenen tüketicilerin tüketim miktarını da dikkate alır.
İKİNCİ KISIM
Perakende Satış Gelir Tavanı
BİRİNCİ BÖLÜM
Perakende Satış Gelir Gereksinimi
Gelir gereksinimi
MADDE 7 – (1) Gelir gereksinimi, uygulama dönemi öncesinde her tarife yılı için perakende satış faaliyeti için belirlenen amortisman giderleri eklenmiş düzenlemeye esas işletme
giderinden hareketle belirlenir.
(2) İkinci uygulama döneminde yapılan yatırımlardan hareketle 16 ncı maddeye göre
hesaplanan yükümlenilen tutar, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulama dönemi içerisinde PS
gelir gereksinimine ilave edilmek suretiyle gelir tavanına yansıtılır. 1/1/2016 tarihinden itibaren
yapılan yatırımlar için mali mevzuat kapsamında ayrılan amortisman giderlerinden düzenlenen
tarifeye ilişkin kısım işletme giderlerine eklenerek PS gelir gereksiniminde dikkate alınır.
(3) PS gelir gereksinimi tutarları ve bu hesaba esas tüm unsurlar uygulama dönemi baz
TÜFE endeksine göre hesaplanır. Bu tutarlarla ilgili bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak
güncelleme, baz TÜFE endeksine göre yapılır. Baz TÜFE endeksi gelir gereksinimlerinin onaylandığı Kurul kararında yer alır.
(4) Her bir tarife yılı için belirlenen PS gelir gereksinimi; sabit, değişken ve kontrol
edilemeyen maliyet bileşenlerine ayrılır.
Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamaları
MADDE 8 – (1) Görevli tedarik şirketleri, geçmiş yıllara ilişkin düzenlenen faaliyetler
kapsamındaki işletme giderlerine ait verileri düzenleyici hesap planı çerçevesinde Kuruma
sunar.
(2) Dava giderleri, icra giderleri, sosyal sorumluluk giderleri, seminer, panel ve konferans giderleri, reklam giderleri, dernek, sendika ve oda aidatları, temsil ve ağırlama giderleri,
danışmanlık giderleri, bağımsız denetim ve mali müşavirlik giderleri gibi giderler ile mahkeme
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kararı gereği oluşan tazminat ve benzeri (emsal kararlar dikkate alınarak mahkeme kararı olmaksızın ödenenler de dahil) giderleri için söz konusu giderler eklenmeden belirlenen kontrol
edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye esas işletme gideri %7 artırılır.
(3) Finansman gideri niteliğinde olan faiz giderleri, vade farkı, finansal kiralama giderleri, kambiyo zararları ve gecikme zammı giderleri ile benzer mahiyette olan diğer finansman giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.
(4) Düzenlemeye tabi tüketiciler için yapılan enerji tedariki kapsamında oluşan KDV
ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler hesaplamalarda dikkate alınır.
(5) Düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarına dâhil olan faaliyet ve hizmetler
için önceki yıllara göre makul olmayan artışlar ile arızi nitelikte olanlar dikkate alınmaz. Bu
kapsamda, düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında normalize edilmiş işletme giderleri dikkate alınır.
(6) Müşteri hizmetleri, faturalama ve tahsilat hizmetleri gibi faaliyetlere ait giderlerden
düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden enerji alan tüketicilere ait olanlar düzenlemeye esas işletme gideri kapsamında değerlendirilir.
(7) Gelir düzenlemesi hesaplamalarında, Kurul tarafından onaylanmış düzenlemeye
esas işletme giderine Kurul tarafından uygun bulunması halinde verimlilik parametresi uygulanabilir. Bu kapsamda, verimlilik parametresi hesaplamalarında kontrol edilemeyen işletme
giderleri dikkate alınmaz.
Perakende satış gelirleri
MADDE 9 – (1) Görevli tedarik şirketleri, perakende satış fiyatına tabi tüketicilere bu
Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat kapsamında sayılan ve Kurul tarafından belirlenen bedeller, toplanmasına aracı olduğu bedeller ile vergi, fon ve paylar ve benzeri yasal yükümlülükler haricinde herhangi bir bedel uygulayamaz.
(2) Kullanıcılara yeni bir hizmet sunulması ya da mevcut hizmetler için bir bedel uygulanmasının gerekmesi halinde söz konusu hizmetin maliyetini karşılamak için Kurul tarafından uygun bulunan bedeller uygulanabilir. Yeni bedelin uygulanması kapsamında elde edilen
gelirlerin gelir farkı hesabına dahil edilmesi esastır. Ancak, yeni sunulmaya başlanan hizmetin
teşvik edilmesinin öngörülmesi halinde, elde edilen gelirin söz konusu bedeli belirleyen mevzuat düzenlemesinde belirtilen kısmı düzeltme bileşeni hesaplamaları dışında tutulabilir.
(3) Düzenlemeye tabi olmayan gelirler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunlardır:
a) İştirak ve bağlı ortaklıklardan sağlanan temettü gelirleri.
b) Faiz gelirleri.
c) Gecikme zammı gelirleri.
ç) Kambiyo kârı gelirleri.
d) Teşvik gelirleri.
(4) Üçüncü fıkrada sayılan gelirler ile benzer nitelik taşıyan gelir kalemleri de gelir ve
tarife hesaplamalarında dikkate alınmaz.
Düzenlemeye esas işletme giderinin unsurları
MADDE 10 – (1) Düzenlemeye esas işletme gideri; sabit, değişken ve kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak sınıflandırılır.
(2) Bir uygulama dönemi içerisinde talep miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak değişmeyeceği öngörülen ve kontrol edilemeyen işletme giderleri kapsamına
girmeyen PS işletme giderleri sabit işletme giderleri olarak kabul edilir.
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(3) Talep miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi değişkenlere bağlı olarak değişebilen, görevli tedarik şirketi tarafından kontrol edilebilir nitelikteki perakende satış işletme giderleri,
değişken işletme giderleri olarak kabul edilir.
(4) Kontrol edilemeyen işletme giderleri, tutarı şirket tarafından kontrol edilemeyen ve
PS faaliyeti kapsamında oluşan işletme giderleridir. Aşağıdaki işletme giderleri bu kapsamda
değerlendirilir:
a) Görevli tedarik faaliyeti kapsamında oluşan KDV ve Kurumlar Vergisi hariç her türlü
vergi, resim, harç, lisans bedeli ve benzeri giderler.
b) Kıdem ve ihbar tazminatı giderleri.
c) 1/1/2016 tarihinden itibaren yapılan yatırımlarla ilgili mali mevzuat kapsamında oluşan amortisman giderleri.
ç) Şüpheli ticari alacak karşılık giderlerine ilişkin olarak; her bir görevli tedarik şirketinin tahsilat riski ile ülke tahsilat riskinin ortalamasının ilgili şirketin satılan ticari mallar maliyeti ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, kontrol edilemeyen işletme gideri kapsamında dikkate alınır.
(5) Uygulama dönemi içerisinde oluşacak ilave/yeni işletme giderlerinden Yönetmeliğin
olağandışı halleri düzenleyen hükmü kapsamında uygun görülenler de kontrol edilemeyen işletme giderleri olarak kabul edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Gelir Tavanı ve Düzeltme Bileşenlerine İlişkin Hesaplamalar
Perakende satış geliri tavanının (PSGTt) hesaplanması
MADDE 11 – (1) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişinin t tarife yılı için geçerli perakende satış geliri tavanı aşağıdaki eşitlik (3)’e göre hesaplanır:

ud
: Uygulama dönemini,
PSGTt : Görevli tedarik şirketinin t tarife yılında elde edebileceği ve t-1 tarife yılının
Ekim TÜFE değerine göre hesaplanmış perakende satış gelir tavanını,
SMBt
: t tarife yılı perakende satış gelir tavanının sabit maliyet bileşenini,
DMBt
: t tarife yılı perakende satış gelir tavanının eşitlik (4)’e göre hesaplanan değişken maliyet bileşenini,
KMBt
: t tarife yılı perakende satış gelir tavanının kontrol edilemeyen maliyet bileşenini,
TÜFEt-1 : t-1 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini,
TÜFEbaz : Baz TÜFE değerini,
Xi
: Görevli tedarik şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına
kadar olan verimlilik parametrelerini,
GKIt
: t tarife yılında görevli tedarik şirketi için belirlenen ve ticari kalite göstergelerini de içeren genel kalite indikatörünü,
GFDBt : Eşitlik (5)’e göre hesaplanan perakende satış gelir farkı düzeltme bileşenini,
YTt
: Yükümlenilen tutarın t tarife yılına yansıtılan kısmını,
gösterir.

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 33

Değişken maliyet bileşeninin hesaplanması
MADDE 12 – (1) t tarife yılı için geçerli değişken maliyet bileşeni aşağıdaki eşitlik
(4)’e göre hesaplanır:

at
: Görevli tedarik şirketinin t tarife yılı için belirlenen değişken maliyet oranını,
GGt : Perakende satış gelir gereksinimini,
f
: Değişken maliyet bileşenini etkileyen satış miktarı ve/veya tüketici sayısı gibi
her bir faktörü,
fs
: Faktör sayısını,
: f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem öncesinde
wf
belirlenen ağırlık oranını,
Mt,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün t tarife yılı
için öngörülen değerini,
M0,f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün dönem öncesinde belirlenen baz değerini,
gösterir.
Gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanması
MADDE 13 – (1) t tarife yılı için gelir farkı düzeltme bileşeni (GFDBt) aşağıdaki eşitlik
(5)’e göre hesaplanır:

GFt-2 : Görevli tedarik şirketinin eşitlik (6)’ya göre hesaplanan t-2 tarife yılı için değişken parametrelerin gerçekleşmeleri kapsamında oluşan düzeltmeye esas perakende satış
gelir tavanı ile t-2 tarife yılında gerçekleşen perakende satış geliri arasındaki farkı (TL),
FOt-1 : Cari uygulama döneminin t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade
edilen faiz oranını,
gösterir.
(2) t-2 tarife yılı için gelir farkı, aşağıdaki eşitlik (6)’ya göre hesaplanır:

DPSGT* t-2 : Görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılı için eşitlik (7)’ye göre hesaplanan düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanının, t-2 tarife yılı Haziran ayı TÜFE endeksi
değeri kullanılarak yeniden hesaplanan değerini,
: Görevli tedarik şirketinin eşitlik (9)’a göre hesaplanan t-2 tarife yılı
GPSGt-2
gerçekleşen perakende satış gelirini,
gösterir.
Düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı
MADDE 14 – (1) t-2 tarife yılı için düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanı aşağıdaki eşitlik (7)’ye göre hesaplanır:
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ud
: Uygulama dönemini,
DPSGTt-2 : Görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılı için düzeltmeye esas perakende satış gelir tavanını,
SMBt-2
: t-2 tarife yılı perakende satış gelir tavanının sabit maliyet bileşenini,
GDMBt-2 : Değişken maliyetleri oluşturan parametrelerdeki gerçekleşmeler dikkate
alınarak eşitlik (8)’e göre hesaplanan, ilgili görevli tedarik şirketinin t-2 tarife yılında elde etmesi gereken değişken maliyet bileşenini,
GKMBt-2 : Görevli tedarik şirketinin kontrol edilemeyen maliyet bileşeni kapsamında
yer alan gider unsurları için t-2 tarife yılında gerçekleşen tutarların toplamından oluşan gerçekleşen kontrol edilemeyen maliyet bileşenini,
Xi
: Görevli tedarik şirketinin uygulama döneminin ilk yılından t tarife yılına
kadar olan verimlilik parametrelerini,
TÜFEt-3 : t-3 tarife yılının onuncu ayı için açıklanan TÜFE değerini,
TÜFEbaz : Baz TÜFE değerini,
GKIt-2
: t-2 tarife yılında görevli tedarik şirketi için belirlenen ve ticari kalite göstergelerini de içeren genel kalite indikatörünü,
GFDBt-2 : t-2 tarife yılı için hesaplanan perakende satış gelir farkı düzeltme bileşenini,
YTt-2
: Yükümlenilen tutarın t-2 tarife yılına yansıtılan kısmını,
gösterir.
(2) t-2 tarife yılı için geçerli gerçekleşen değişken maliyet bileşeni (GDMBt-2) aşağıdaki
eşitlik (8)’e göre hesaplanır:

GMt-2, f : Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan bir faktörün t-2 tarife
yılı için gerçekleşen değerini,
at-2
: Görevli tedarik şirketinin t-2 yılı için belirlenen değişken maliyet oranını,
GGt-2
: t-2 tarife yılına ilişkin perakende satış gelir gereksinimini,
fs
: Faktör sayısını,
wf
: f faktörü için uygulama dönemi boyunca geçerli olmak üzere dönem öncesinde belirlenen ağırlık oranını,
M0, f
: Değişken maliyet bileşeni hesabında dikkate alınan f faktörünün dönem öncesinde belirlenen baz değerini,
gösterir.
Gerçekleşen perakende satış geliri
MADDE 15 – (1) Gerçekleşen perakende satış geliri (GPSGt-2), perakende satış fiyatı
uygulaması kapsamında elde edilen gelirlerin gelir tavanına tabi perakende satış faaliyetine
düşen kısmından oluşur ve aşağıdaki eşitlik (9)’a göre hesaplanır:

ds
d

: t-2 tarife yılındaki perakende satış tarife dönemi sayısını,
: t-2 tarife yılındaki her bir perakende satış tarife dönemini,
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GPSGt-2,d : t-2 tarife yılının d perakende satış tarife döneminde gerçekleşen perakende
satış gelirini,
TÜFE6 : t-2 tarife yılının Haziran ayı için açıklanan TÜFE değerini,
TÜFEd : t-2 tarife yılının d perakende satış tarife döneminin dönem başı ve dönem
sonu TÜFE değerlerinin aritmetik ortalamasını,
gösterir.
Yükümlenilen tutara ilişkin veri ve hesaplamalar
MADDE 16 – (1) Görevli tedarik şirketleri, yükümlenilen tutarın hesaplanmasına esas
verileri istenen formatta Kuruma sunar.
(2) Yükümlenilen tutar (YT) aşağıdaki eşitlik (10)’a göre hesaplanır:

(3) Kabul edilen yatırım harcaması tutarlarının tespitinde, Dağıtım Sistemi Gelirinin
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin düzenlemeye esas net yatırım harcamasının hesaplanmasına
ilişkin hükümlerinde yer alan sistematik dikkate alınır.
(4) İkinci fıkraya göre hesaplanan yükümlenilen tutarın 2016 yılı gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınması esastır. Söz konusu tutarın tarifede önemli değişime yol açması durumunda, bu tutar birden fazla tarife yılının gelir tavanı hesaplamalarında faiz oranı ile gerekli
güncelleme yapılarak dikkate alınır.
(5) 2015 yılı için varsayılan net yatırım harcaması tutarı ile ilgili yıl kabul edilen net
yatırım harcaması tutarının farklı olması halinde, aradaki fark faiz oranı ile güncellenerek 2017
yılı ve sonrasına ilişkin yükümlenilen tutar içerisinde gelir tavanı hesaplamalarında dikkate
alınır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
Enerji Tedarik Maliyeti
BİRİNCİ BÖLÜM
Enerji Tedarik Maliyeti Hesaplamaları
Enerji tedarik maliyetinin kapsamı
MADDE 17 – (1) Görevli tedarik şirketinin d perakende satış tarife dönemi için enerji
tedarik maliyeti (ETMd) aşağıdaki eşitlikler (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)’ya göre hesaplanır:

: t perakende satış tarife dönemine ilişkin diğer giderler tutarını,
DGTt
: d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için TETAŞ ile yaTMd,u
pılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi
miktarını (kWh),
BKMT : Perakende enerji satışı brüt kâr marjı tavanını,
: d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın
SFd,u
Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı (kr/kWh),
: d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piPTFd,u
yasasında oluşması öngörülen piyasa takas fiyatını (kr/kWh),
GÖPd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün öncesi piyasasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),
: t perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için gün içi piyaGİPd,u
sasında alınması/satılması öngörülen net enerji miktarını (kWh),
: d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemi için enerji dengeDGPd,u
sizlik miktarı öngörüsünü (kWh),
MYEKd,u : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait YEK Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde belirlenen en düşük fiyat öngörüsünü (kr/kWh),
İAFd,u,r : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma döneminde r numaralı şirketten ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji için Kurul tarafından tarife hesaplamalarında
dikkate alınmak üzere belirlenen fiyatı (kr/kWh),
MKd,u,z : d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait LÜY uyarınca
enerji alımı yapılan tüzel kişilerce kurulan z numaralı mikro kojenerasyon tesisinden satın alınması öngörülen enerji miktarını (kWh),
: d perakende satış tarife döneminin u uzlaştırma dönemine ait r numaralı
İAd,u,r
şirket ile yapılan elektrik enerjisi satış anlaşması uyarınca yapılmış uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi miktarını (kWh),
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Ω1
: YEKDEM kapsamında (a, d perakende satış tarife döneminin ilk ayını göstermek üzere) (a-3) ayından başlayarak geçmişe dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylardaki görevli tedarik şirketine yansıtılan net bedelin, tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,
Ω2
: Perakende satış lisansı sahibine organize toptan satış piyasalarındaki işlemler kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen, geçmişe dönük düzeltme kalemi, piyasa işletim ücreti, iletim ek ücreti, süresinde ödenmeyen alacaklar payı, fark
fonu ve Kurulca uygun bulunan kalemler ile Kurulca uygun bulunan diğer kalemlerin (a-3)
ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dâhil edilmemiş olan aylardaki toplam tutarının tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,
Ω3
: Bir perakende satış tarife dönemi için DUY’da yer alan ikili fiyat uygulaması kapsamında (a-3) ayından başlayarak geriye dönük daha önce hesaplamalara dahil edilmemiş olan aylarda oluşan farkın perakende satış lisansı sahibinin ilgili aylardaki sıfır bakiye
düzeltme katsayısı (SBDK) ile çarpımı suretiyle piyasa işletmecisi tarafından hesaplanan sistem
enerji dengesizlik gelir kaleminin (SEDGK), tarifesi düzenlenen tüketicilere kalan kısmının
geçen süre için faiz oranı ile güncellenmiş değerini,
Ω4
: Herhangi bir d perakende satış tarife dönemi için, eşitlik (20)’ye göre hesaplanan enerji tedariği düzeltme bileşenini,
Ω5
: PS gelir tavanının ilgili perakende satış tarife dönemi içerisinde görevli tedarik şirketi tarafından gelir olarak toplanması Kurum tarafından öngörülen kısmı,
K
: k1 ve k2 Kurul tarafından belirlenmek üzere, düzeltme bileşeninin (Ω4)
pozitif olduğu durumda (1-k1), negatif olduğu durumda (1+k2) olan düzeltme katsayısını,
gösterir.
(2) Eşitlik (16)’da yer alan maliyet unsurları hesaplamalarında faiz oranı ile gerekli
güncelleme yapılarak dikkate alınır.
(3) Görevli tedarik şirketleri tarafından lisanssız üreticilere ödenen tutarlar Ω2 bileşeni
kapsamında hesaplamalara dahil edilir.
(4) Ω4 düzeltme bileşenine esas tahakkuk ettirilen perakende satış geliri hesaplanırken
gün etkisi de dikkate alınır.
(5) Perakende satış şirketleri alımı yapılacak enerjiye ilişkin fiyat ve miktar öngörülerinde bir önceki yıl aynı dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları ile verilerin sunulduğu tarihe en yakın dönemde oluşan sistem gün öncesi fiyatları gibi geçmiş dönem gerçekleşmelerini
dikkate alır.
Enerji tedariki düzeltme bileşeni
MADDE 18 – (1) Enerji tedariki düzeltme bileşeni aşağıdaki eşitlik (20)’ye göre hesaplanır:

m
as
g
ks

: d-2 perakende satış tarife dönemindeki her bir ayı,
: d-2 perakende satış tarife dönemindeki ay sayısını,
: her bir abone grubunu,
: abone grubu sayısını,
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Ω4
: d perakende satış tarife dönemi hesaplamalarında dikkate alınan d-2 perakende satış tarife dönemi için hesaplanan düzeltme bileşenini,
: g abone grubu için d-2 perakende satış tarife döneminde geçerli olan pePSFd-2,g
rakende satış fiyatını,
: g abone grubundaki tüketiciler için d-2 perakende satış tarife döneminin
SMm,g
m ayında gerçekleşen tahakkuk miktarını,
PSGTd-2 : d-2 perakende satış tarife dönemi için perakende satış fiyatı hesaplamalarında dikkate alınan PS gelir tavanını,
: d-2 perakende satış tarife döneminin m ayında ödenen (-)/ alınan (+) desDTm
tek tutarını,
TÜFEd-2 : d-2 perakende satış tarife döneminin dönem başı ve dönem sonu TÜFE
değerlerinin aritmetik ortalamasını,
: d-2 perakende satış tarife döneminin m ayı TÜFE değerini,
TÜFEm
GETMd-2,m : d-2 perakende satış tarife döneminin m ayı için gerçekleşmeler dikkate
alınarak hesaplanan enerji tedarik maliyetini,
: d-2 perakende satış tarife dönemi hesaplamalarında dikkate alınan d-4 peΩ4d-2
rakende satış tarife dönemi için hesaplanan düzeltme bileşenini,
: d-2 perakende satış tarife döneminin birinci ayına ait faiz oranını,
FOd-2
gösterir.
Enerji tedarik maliyetine ilişkin veriler
MADDE 19 – (1) Görevli tedarik şirketi tarafından temin edilecek enerjiye ilişkin ikili
anlaşmalar ilgili perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce Kuruma
bildirilir.
(2) Görevli tedarik şirketi d perakende satış tarife dönemine ilişkin öngörülen ve d-2
perakende satış tarife dönemine ilişkin gerçekleşen olmak üzere; TETAŞ’tan yapılan alımlara
ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, organize toptan satış piyasalarındaki alım/satım ve dengesizliğe ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, LÜY kapsamındaki tüzel kişilerce kurulan mikro kojenerasyon tesislerine ilişkin bilgileri, diğer tedarikçilerle ve sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde
bulunduğu üretim şirketleri ile yapılan ikili anlaşmalara ilişkin fiyat ve miktar bilgilerini, abone
grubu bazında dört zamanlı enerji bilançosu ve tahakkuk eden perakende enerji satış gelirini
Kurumca istenen formatta perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce
düzenlemeye tabi tarifelerin her biri için ayrıştırarak Kuruma bildirir.
(3) Görevli tedarik şirketi ortalama perakende enerji satış fiyatı hesaplamasında dikkate
alınan diğer giderler toplamına ilişkin detayları ve talep edilen diğer bilgileri Kurumca istenen
formatta perakende satış tarife döneminin ilk gününden en az yirmi gün önce düzenlemeye
tabi tarifelerin her biri için ayrıştırarak Kuruma bildirir.
(4) Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişiler, perakende enerji satış fiyatı tavanı hesaplamasında ihtiyaç duyulan verileri Kurumca istenen formatta perakende satış tarife döneminin
ilk gününden en az bir ay önce Kuruma bildirir.
İKİNCİ BÖLÜM
Brüt Kâr Marjı Tavanı
Brüt kâr marjının kapsamı
MADDE 20 – (1) İlgili uygulama dönemine ilişkin BKMT, görevli tedarik şirketlerinin
faaliyetlerinin sürdürülebilmesi kapsamında, aşağıdaki maliyetlere ve maruz kalınan risklere
mukabil olarak belirlenir.
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(2) BKMT’nin belirlenmesinde görevli tedarik faaliyeti kapsamında;
a) Enerji alımı ve satışı kapsamında oluşan risk primi,
b) Ödeme periyotlarındaki uyumsuzluktan kaynaklanan finansman maliyeti,
c) DUY kapsamında yürütülen tedarik işlemleri ile ilgili finansman maliyeti niteliğindeki giderler,
ç) İşletme sermayesi finansman gideri,
d) Net kâr marjı,
dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 21– (1) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi
Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Atıflar
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğde düzenlenmiş olan hususlara ilişkin 24/1/2003 tarihli ve
25003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi
Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğe
yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
(2) 30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında
Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
kapsamında uygulanan ulusal tarife ve çapraz sübvansiyon uygulamaları yürürlükte olduğu sürece, bu Tebliğin 5 inci maddesinde geçen görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına
ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından hazırlanır ve Kurul tarafından onaylanır. Bu süre boyunca tüm görevli tedarik şirketleri Kurul tarafından onaylanan usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.
Sıfır bakiye düzeltme tutarı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında ilgili tarife döneminin Ω2 bileşeni hesaplamalarında 2015 yılı Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına
ait sıfır bakiye düzeltme tutarı da dikkate alınır.
2016 yılı için referans niteliğindeki perakende satış hizmeti bedeli
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan ikili
anlaşmalarda; düzenlemeye tabi perakende satış hizmeti bedelinin aynen veya belli bir oranda
uygulanacağının belirtilmiş olması ve enerji bedelinin düzenlemeye tabi aktif enerji bedelinden
bağımsız belirlenmiş olması durumunda geçerli olmak üzere, bu sözleşmeler kapsamındaki
perakende satış hizmet bedeli, 31/12/2017 tarihini geçmemek kaydıyla, 0,7233 kr/kWh olarak
belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı
yürütür.
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KURUL KARARLARI
Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI
Karar Tarihi: 28/12/2015
Karar Sayısı: 36/1712
Kurul Karar Organı’nın 28/12/2015 tarihli ve 36/1712 sayılı toplantısında, 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları
Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2016 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının
aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET UYGULAMA ESASLARI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca
Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar
1) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde işbu esaslar ile ekte yer alan asgari
ücret tarifesi uygulanır. İşbu esasların ekinde yer alan ücretlerin tutarları asgari nitelikte olup
taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirlenebilir.
2) Ekli tarife ile belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları sadece verilecek değerleme
hizmetine ilişkin olup, hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile bu hizmetin verilebilmesi için zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, işbu esaslarda belirtilen gayrimenkul bilgi merkezi payı ile KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve masraflar tahsil edilecek asgari ücrete dâhil edilemez, ayrıca ödenir.
3) İşbu esaslar çerçevesinde ekte yer alan asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak
değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere değerleme raporu başına 1 (bir) Türk Lirası gayrimenkul bilgi merkezi payı eklenir. Söz konusu tutarlar Birliğin belirlediği esas ve yöntemlere göre
Birlik üyelerince Gayrimenkul Bilgi Merkezine aktarılır.
4) Birlik üyelerinin verecekleri değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücret
ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek olan değerler veya değerleme raporunun teslim süresiyle ilişkilendirilemez. Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan
önce belirlenmesi gerekmektedir.
5) Birlik üyelerince verilecek değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi; değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla
ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dâhil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında
herhangi bir şarta bağlanamaz.
6) Ekli tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye
İmar Yönetmelikleri dikkate alınır.
7) Değerleme konusu gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği
arasında bir fark var ise ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul işbu asgari ücret uygulama
esaslarının ekli tarifesindeki grupların birden fazlasının kapsamına giriyor ise ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınır.
8) Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle başka bir Birlik üyesinden dışardan
hizmet alımı yoluyla gerçekleştirebilmeleri ancak müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti
sözleşmesinde buna izin veren bir hüküm bulunması şartıyla mümkündür. Bu kapsamda ödenecek ücret ve masraflar ile bunların ödenmesine ilişkin esaslar değerleme hizmeti veren Birlik
üyesi ile dışardan hizmet sağlayan Birlik üyesi arasında yapılacak yazılı sözleşmede önceden
belirlenir.
9) Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm
değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle işbu Gayrimenkul Değerleme Asgari
Ücret Uygulama Esasları ekinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi’nde
belirlenen ücretlerde indirim uygulanamaz.
10) Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler işbu esaslara aykırı olamaz.
11) İşbu esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Sermaye
Piyasası Kurulu yetkilidir.
12) İşbu Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esasları ve eki Gayrimenkul
Değerleme Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO
VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE
PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN
6 INCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ
MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN
VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME
KURULU KARARI
Karar No
: 10266
Karar Tarihi : 23/12/2015
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2016 yılı için Uygunluk/hizmet bedellerinin;
1. Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü maddesi çerçevesinde;
1.1. Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.1.1. Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 12.365
(onikibinüçyüzaltmışbeş),
1.1.2. Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 150 (yüzelli),
1.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:
1.2.1. Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına
neden olan proje değişiklikleri için 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),
1.2.2. Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden
olan proje değişiklikleri için 150 (yüzelli),
1.3. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi
için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 2,33 (iki Türk Lirası otuzüç Kuruş),
2. Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ncı maddesi çerçevesinde;
2.1. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi karşılığında bu hizmetler için 71.803 (yetmişbirbinsekizyüzüç),
2.2. Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin, yıllık olarak süre uzatımı için: 6.028
(altıbinyirmisekiz),
3. Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
23 üncü maddesi çerçevesinde,
3.1. Tesis Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim
tesisleri için her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 12.365 (onikibinüçyüzaltmışbeş),
3.2. Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: makaron üretim
tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 2.316 (ikibinüçyüzonaltı),
3.3. Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için: her bir Piyasaya
Arz Uygunluk Belgesi için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),
3.4. Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için 2.324 (ikibinüçyüzyirmidört),
3.5. Kurumun ve Gelir İdaresi Başkanlığının logolarını içeren bandrollerin her bin adedi
için basım maliyeti hariç bandrol satış hizmet bedelinin 11,62 (onbir Türk Lirası altmışiki
Kuruş),
Türk Lirası şeklinde belirlenmesini,
Bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
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T.C.
Resmî Gazete
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye
ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır.
30 Aralık 2015
ÇARġAMBA

Sayı : 29578

İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/148
Karar No
: 2015/432
Mahkememizin 06/10/2015 tarih 2014/148 Esas 2015/432 Karar sayılı kararı ile Trafik
Güvenliğini Tehlikeye sokmak suçundan Türk Ceza Kanununun 179/3, 62/1,53, CMK nun 231/5,
231/8 madddeleri uyarınca BeĢ yıl Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen
Mohamad ve Amına oğlu 1977 doğumlu Suriye ülkesi vatandaĢı NASSER BADRANI bildirdiği
adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi, tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı
anlaĢılmakla;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağını, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,
Ġlan olunur.
10899

—— • ——



Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2014/660
Karar No
: 2015/715
Davacı
: K.H.
MüĢteki
: IGOR ANTASKEVIT, Anatolıy ve Marıa oğlu, 1962 Rusya d.lu.
Sanık
: NEVZAT BAYKUġLAR, Ali Rıza ve Esma oğlu, 19/05/1995 Antalya
d.lu, Antalya, MuratpaĢa, Demircikara mah/köy n.k'lı. TC:25426194362
Suç
: Taksirle Bir KiĢinin Yaralanmasına Neden Olma
Suç Tarihi
: 09/07/2014
Suç Yeri
: ANTALYA/Kemer
Karar Tarihi : 03/11/2015
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Taksirle Bir KiĢinin Yaralanmasına
Neden Olma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiĢ, müĢteki
bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine,
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ
sayılacağı ilan olunur.
10902

2015 ARALIK Günsüzleri ((GÖKHAN))
1200-04
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
4 KALEM DERMATOM AMAÇLI CERRAHĠ MOTOR SĠSTEMĠ VE
APARATLARI SATIN ALINACAKTIR
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:
Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
Ġhale Kayıt No
: 2015/178916
1 - Ġdarenin
a) Adı
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı
b) Adres
: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR
c) Telefon
: 232 311 4270 - 4271
ç) Faks Numarası
: 232 311 4322
d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr.
2 - Ġhale Konusu malın
a) Adı
: 4 KALEM DERMATOM AMAÇLI CERRAHĠ MOTOR
SĠSTEMĠ VE APARATLARI Alımı
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Tıbbi Cihaz Alımı 4 Kalem
c) Teslim Yeri
: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/ĠZMĠR
d) Teslim Tarihi
: 45 (Kırk BeĢ) takvim günüdür.
3. a) Ġhalenin yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu
Ġhale Tarihi - Saati
: 12.01.2016 Salı günü - 10:00
3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası‘ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat,
3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler
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3.c.1. Ġstekli firmalar teklif edilen sistemde kullanılan tüm yedek parça ve aksesuarların
döviz bazında fiyatlarını gösteren belgeyi ihale teklif dosyasında sunmalıdırlar.
3.c.2. Teklif edilen cihazlar T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB)
üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
Ġstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarası ile birlikte teklif dosyasında
belgelemelidir.
3.c.3. Teklif edilen sistem ile birlikte verilecek olan konteyner 5000 sterilizasyon boyunca
filtre değiĢimi gerektirmeyen ve kapağı açılmadığı sürece içerisindeki steril özelliğini 6 ay
boyunca koruyan özellikte olmalıdır ve bunu üretici firma tarafından verilmiĢ belgeleriyle ihale
komisyonuna sunulmalıdır.
3.c.4. Teknik Ģartnameye uygunluk belgesi ihaleye katılacak istekli firmalar teknik
Ģartname maddelerini ayrı ayrı ve Türkçe olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu
cevaplar ― ….. marka …model …. cihazı teklifimizin ġartname Uygunluk Belgesi‘‘ baĢlığı
altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ
olarak ihale teklif dosyasında belgeleyeceklerdir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarıyla
karĢılaĢtırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu
oluĢan) en düĢük olanıdır.
5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1
(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları
teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli
oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif
eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube
Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma
Projeleri ġube Müdürlüğü-Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü postayla da gönderilebilir.
8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.
12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık
usulü ile ihale edilecektir.
11679/1-1
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550 ADET ETAJER DAHĠL ÇALIġMA MASASI
GRUBU SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, T.C. Ekonomi Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 550
adet etajer dahil ikili çalıĢma masası grubu, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi
kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen
Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak
tekliflerini sürdüreceklerdir.
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire
BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı
alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif
verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA
YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini
belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler
bulunacaktır.
3 - Teklifler, 08/01/2016 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu
Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği
istekliye vermekte tamamen serbesttir.
11814/1-1
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FINDIKLI EKMEK POġETĠ VE BASKISIZ POġET ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 2.000 Kg Fındıklı Ekmek PoĢeti ve 500 Kg
Baskısız Ekmek PoĢeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama
Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 07.01.2016 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66
Faks : 397 33 71 – 74
11762/1-1
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ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğünden:
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi
hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının
19. Maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2015/182063
1 - Ġdarenin
a) Adresi
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan
YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi 1. Kat
BeĢevler/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 212 56 56-3142 – 215 04 78
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
ç) Ön yeterlilik dokümanının
görülebileceği web adresi
: www.ankara.edu.tr
2 - Ön yeterlilik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Mal Alımı, 1,5 Tesla MR Cihazı
b) Malın teslim edilme/iĢin
yapılma yeri veya yerleri
: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
c) ĠĢin süresi
: 90 gün
3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer
: Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü
b) Tarihi ve saati
: 14.01.2016 saat 14.00
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin 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
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu,
ç) Ġlanın 4.3 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun
3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya
iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
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e) Adayın ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun
iĢ ortaklığı beyannamesi,
f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun
belge,
g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her
bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken
kriterler:
4.2.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1 - Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler
a) Aday imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler, (üreticiden veya distribütöründen alınması gerekmektedir)
c) Aday Türkiye‘de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler
4.3.2.1 - Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. Ġlaç ve
Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir.
4.3.2.2 - Cihazın T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘nda (TĠTUBB)‘ da Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.
4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla
4.3.5.1. Adaylar Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak Ģartnamedeki sıraya
göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar MR cihazı teklifimizin Ģartnameye uygunluk belgesi"
baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından
imzalanmıĢ olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karĢılaĢtırılacaktır. Dokümanlarda yer
almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin varlığının üretici firma yetkililerince ihale
dosyasında yer alacak Ģekilde tevsik edilmesi gerekmektedir.
4.3.5.2. Teknik Ģartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal
doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile
birebir uyumlu olacaktır.)
4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir.
4.3.5.4. Üstün teknik özellikler beyannamesi verilecektir.
5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri
Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı
adresten temin edilebilir.
6.2. Ön yeterliğe baĢ vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 14.01.2016 saat 14.00‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU
UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 1,50 TL ile en çok 100.000,00 TL arasında değiĢen;
11.01.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL, en çok
10.000,00 TL arasında olan yeniden ihraç amaçlı satıĢa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı cinsi
80 grup eĢya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule
Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDĠRNE adresindeki ihale salonunda 12.01.2016
tarihinde saat 10.00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284)
(215 21 78) numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi
gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karĢılığı Edirne
ĠĢletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
Ġlan olunur.
11749/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFĠYELĠK HALE
GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 37,50 TL ile en çok 181.779,00 TL arasında değiĢen;
13.01.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 4,00 TL, en çok
18.180,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen eĢya satıĢlarında, kumaĢ, demir aksam
parçası, aksam, plastik aksam, Varak, cep telefon kapağı, cep telefonu kulaklığı, cep telefonu Ģarj
aleti, akaryakıt pompası, kimyevi madde, yarı mamül battaniye, el çantası, adaptör, monitör, kurt
üzümü, lamba, dalgıç pompası, bilyalı rulman, paslanmaz çelik flanĢ, anahtar, tornavida, karton
kutu, mutfak eĢyası, batarya, gres yağı, sigara kağıdı, stevya yaprak, holeküler, elektrik motoru,
meyve presi, refrakter malzeme v.b. 54 (ellidört) grup eĢya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi
ĠETT Anadolu Garajı Yanı AtaĢehir/ĠSTANBUL adresindeki ihale salonunda 14.01.2015
tarihinde saat 10:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz konusu ihale hakkında
ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı
telefondan ulaĢılabilir
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karĢılığı
Erenköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
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METROBÜS HATTINDA ÇALIġAN ĠETT OTOBÜSÜNÜN DIġ YÜZEYĠNĠN REKLAM
ALANI OLARAK KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠLE REKLAM KARġILIĞI YENĠ REKLAM
YÜZÜ ALANININ ĠMALAT VE MONTAJININ YAPTIRILMASI VE REKLAM
ALANLARININ KULLANIM HAKKININ KĠRAYA
VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Ġhale konusu olan iĢin;
a) Niteliği: Metrobüs Hattında ÇalıĢan ĠETT Otobüsünün DıĢ Yüzeyinin Reklam Alanı
Olarak Kiraya Verilmesi ile Reklam KarĢılığı Yeni Reklam Yüzü Alanının Ġmalat ve Montajının
Yaptırılması ve Reklam Alanlarının Kullanım Hakkının Kiraya Verilmesi iĢi;
b) Teslim Yeri: Teknik ġartnamede belirtilmiĢtir.
c) Miktarı: 250 adet Otobüsün DıĢ Yüzeyinin Reklam Alanı ve 5.000 adet Yeni Reklam
Yüzü Alanı.
2 - Ġhale Ģartnamesi, ĠETT ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Ġhale
ĠĢleri ġube Müdürlüğü Hizmet ĠĢleri ġefliğine müracaat edilerek 100,00.-TL bedel karĢılığında
temin edilebilir.
3 - Ġhale ile ilgili teklif mektupları 14.01.2016 günü saat: 14:00‘e kadar ĠETT ĠĢletmeleri
Genel Müdürlüğü Satınalma Daire BaĢkanlığı Ġhale ĠĢleri Müdürlüğü Hizmet ĠĢleri ġefliği
ġahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/ĠST adresine teslim edilecek ve
teklif mektupları aynı adreste toplanan Ġhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00‘den
itibaren açılacaktır.
4 - Ġhale, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif
Usulü Arttırma ile yapılacaktır.
5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 1.933.333,33 TL (bir milyon dokuz
yüz otuz üç bin üç yüz otuz üç Türk Lirası otuz üç kuruĢ)+ KDV‘dir.
6 - Ġsteklilerde aranılacak Ģartlar:
A) Kanuni Ġkametgahı olması,
B) Türkiye‘de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve
sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi
odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan,
ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye‘de
Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her
birinin (a) ve (b)‘deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) Ġmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye‘de Ģubesi
bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢililerin
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) Ġstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
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(Türkiye‘de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki
Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı‘nca onaylanmıĢ olması gerekir.)
F) Tahmin edilen toplam bedelin %3‘ü oranında 58.000,00 TL‘lik geçici teminat,
G) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca
imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi, (Ġhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık
sözleĢmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleĢmesini
Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
H) ġartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu
I) Diğer belgeler:
a) Kamu sektöründe yapılan reklam iĢlerine ait Ġstekli adına düzenlenmiĢ tahmini bedelin
%80‘inden az olmamak üzere sözleĢme bedeli, sözleĢme tarihi, iĢin baĢlangıç ve bitiĢ tarihini
belirten Referans Mektubunun Teklif ile birlikte verilmesi zorunludur. Ġstekliler ihale konusu iĢ
ile ilgili olarak açık hava reklamcılığı alanında en az 5 (beĢ) yıl süreyle fiilen faaliyet göstermiĢ
olması Ģarttır. Bunlara dair fiili iĢ deneyimini gösteren kamu kurum ve kuruluĢlarından alınmıĢ
belgeyi de teklifleri ile birlikte Ġdare‘ye sunmak zorundadır.
b) Ġsteklilerin son üç yıllık ciro ortalamalarının 20.000.000,00 TL (Yirmi milyon Türk
Lirası) olduğuna dair (Yeminli Mali MüĢavir veya Vergi Dairesi tasdikli gelir-gider tablosu, K/Z
tablosu vs.) belgeyi Ġdareye sunmaları zorunludur.
c) Ortak giriĢim olması halinde, yukarıda a ve b maddelerinde belirtilen kriterleri ortak
giriĢim yapısı içerisindeki her bir isteklinin karĢılaması gereklidir.
d) Ġsteklilerin kurumsal yapısı yerli ya da yabancı ortaklık içerebilir, iĢbu ortaklığın genel
yapısı yukarıdaki kriterleri karĢılar nitelikte bulunmalıdır.
e) Ġstekilerin sermayeleri asgari 5.000.000,00 TL‘den (BeĢ Milyon Türk Lirası) aĢağı
olmamalıdır.
11478/1-1
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR
TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2015/181012
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: ZiyapaĢa Mah.67014 Sok. No:10 Seyhan/Adana
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 322 457 53 54 / 4249- 0 322 453 11 95
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - Ġhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Bölgemize tahsisli yolcu vagonlarının AdanaMersin-Konya-Ġskenderun-Karaman-FevzipaĢa Garlarında temizliği iĢi toplam 39 ĠĢçi ile iĢin
süresi 01.02.2016 – 31.12.2016
3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu BaĢkanlığına
21.01.2016 günü saat 10.00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250-TL bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
11680/1-1
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KENT MOBĠLYALARININ YÜKLENĠCĠ TARAFINDAN BAKIMI VE ONARIMI
KARġILIĞINDA ĠġLETMECĠLĠĞĠNĠN 10 YIL SÜRE ĠLE KĠRALANMASI
ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
I. GENEL ġARTLAR
MADDE - 1 Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren
Cadde, Bulvar, Sokak, Meydan vesair alanlarda Belediye ve Yüklenici tarafından tespit edilen
noktalara yerleĢtirilecek, özellikleri teknik Ģartnamelerde belirtilen 345 adet Otobüs Durağı, 225
adet Billboard, 175 adet CLP, 15 adet Megalight (hepsi birlikte ―Kent Mobilyaları‖ olarak
anılacaktır) yapılması, tesis etme, bakımı ve onarımı ile mevcut 169 adet Otobüs Durağı, 76 adet
Billboard, 58 adet CLP, 8 adet Megalight‘tan oluĢan mevcut kent mobilyalarının yüklenici
tarafından bakımı ve onarımı karĢılığında iĢletmeciliğinin 10 yıl süre ile kiralanması iĢi 2886
sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ‗‗KAPALI TEKLĠF USULÜ‘‘ ile ihale
edilecektir.
MADDE - 2 ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Ġdarenin adı
: Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı
Adres
: Mimar Sinan Caddesi No: 50 59030 SüleymanpaĢa/
TEKĠRDAĞ
Telefon
: 0 850 459 26 06
MADDE - 3 ĠHALE ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Ġhalenin yapılacağı Adres
: Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen
Toplantı Salonu Mimar Sinan Caddesi No: 50
59030 SüleymanpaĢa/TEKĠRDAĞ
Ġhale Tarihi ve saati
: 14/01/2016 PerĢembe günü Saat: 13.30
Ġhale katılmak için son dosya
teslim saati ve yeri
: 13/01/2016 ÇarĢamba günü Saat: 17:00‘a kadar.
Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak
Dairesi BaĢkanlığı Hürriyet Mah. Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı Gülpare Sok. No: 14 K: 2
SüleymanpaĢa/TEKĠRDAĞ
Ġhalenin aylık muhammen bedeli : 41.167,00 TL (KDV Hariç)
Ġhalenin geçici teminat bedeli
: 148.200,00 TL (10 yıllık ihale bedelinin %3‘ü)
Ġhalenin ġartname Bedeli
: 500,00 TL
MADDE - 4 ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER VE ARANACAK
ġARTLAR:
Ġhaleye katılmak isteyenlerin aĢağıdaki belgeleri 13 Ocak 2016 ÇarĢamba günü mesai
saati sonuna kadar Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve
ihale saatinde BüyükĢehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulanmaları
gerekmektedir. Posta kanalı ve dosya teslim saatinden sonra yapılacak baĢvurular kabul
edilmeyecektir.
4.1. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam iĢi yaptıklarına dair alınmıĢ faaliyet belgesi aslı.
(son üç aya ait olacak)
4.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve
sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
4.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı
4.1.3. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek ve/veya tüzel kiĢilerin
her birinin 4.1.1 ve 4.1.2 bendindeki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı
4.2. Kanuni Ġkametgahını gösterir belge aslı
4.3. Türkiye‘de tebligat yapılacak adres beyanı
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4.4. Geçici Teminat ile ġartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı. Ġstekli
tarafından imzalanmıĢ idarece düzenlenen ġartname Örneği.
4.5. Ġmza Sirküleri
4.5.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza beyanı
4.5.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsile yetkili noter tasdikli imza sirküleri
4.5.3. Ortak giriĢim olunması halinde ortaklığı oluĢturan her bir ortağın 4.5.1 ve 4.5.2
bendinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin katılmaya iliĢkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi aslı.
4.7. Bağlı bulundukları Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüğü‘nden borcu olup olmadığına
dair alınmıĢ belge aslı. Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır. (son üç
aya ait olacak)
4.8. Ġhaleye katılacak olanların en az 1 (bir) kamu kurumuna açık hava reklam sistemleri
hakkında ayıpsız olarak hizmet teslim ettiğine dair durum belgesi sunması gerekir. Ortak giriĢim
olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.
4.9. Ġhaleye katılmak isteyenler, kent mobilyaları ürün kataloglarını ihale dosyası ile
beraber teslim etmek zorundadır.
4.10. Ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi verilmesi zorunludur.
ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale Ģartnamesi hükümleri uygulanacaktır
Ġlan olunur.
11717/1-1
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SĠMĠT CAMEKANI BAKIM VE TAMĠRĠ YAPTIRILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamıza ait 60 Adet Simit Camekanı Bakım ve Tamiri yaptırılacaktır.
2 - Simit Camekanları Fabrikamız adresi olan; Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy/
Yenimahalle/ ANKARA adresinde görülebilir.
3 - Teklifler en geç 05.01.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66
Faks : 397 33 71 – 74
11810/1-1

—————

BÜFE TAMĠRAT HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamıza ait 6 adet Büfe Tamiratı, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.
3 - Teklifler en geç 05.01.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe
Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel : 397 33 65 – 66
Faks : 397 33 71 – 74
11809/1-1

—— • ——

DÜZELTME ĠLANI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
23.12.2015 tarihli ve 29571 sayılı Resmi Gazete'nin 200. sayfasında yayımlanan Erenköy
Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğüne ait Tasfiyelik EĢya SatıĢ Ġlanında, SatıĢ Tarihi 07.01.2016 olması
gerekirken 07.01.2015 olarak yayımlanmıĢtır.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
11529/1-1
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POMPA SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı: Pompa temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2015/181817
Dosya No
: 1521564
1 - Ġdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi
:
2 - Ġhale Konusu Malın:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
: Pompa temini (5 adet)
b) Teslim Yeri
: BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ‘NDEKĠ TTK MAKĠNA
VE ĠKMAL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MUAYENE VE
TESELLÜM ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM
AMBARIDIR.
c) Teslim Tarihi
: ĠĢe baĢlanmasına müteakip 90 (Doksan) takvim günüdür.
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi BaĢkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 11.01.2016 Pazartesi günü Saat: 15:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler;
4.2.1.Pompalara ait performans eğrileri.
4.2.2. TSE Uygunluk belgesi.
4.2.3. Malzemelere ait tanıtıcı kataloglar.
4.2.4. Ekli soru formu cevapları.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden (yerli malı belgesi ile
belgeleyen) yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde %15 (on beĢ) oranında fiyat avantajı
uygulanarak en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 11.01.2016 Pazartesi günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
11754/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 137

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ġzmir Ġli, KarĢıyaka Ġlçesi, 37746 ada, 19 parsel üzerindeki 803042 YĠBF nolu yapının
denetimini üstlenen Modül Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi
Osman Necdet KALAYCIOĞLU (Denetçi No: 2715, Oda Sicil No: 21290) tarafından,
Bakanlığımız aleyhine açılmıĢ olan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 10.11.2015 tarihli ve
E.2015/924-K.2015/1575 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptal edilmesine‖
hükmedildiğinden, Osman Necdet KALAYCIOĞLU hakkında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı
Resmi Gazete ilanı tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 15.12.2015 tarihli ve 33471 sayılı
Makam Olur‘u ile durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
11779/1/1-1

—————

12.12.2015 tarihli ve 29560 sayılı Resmi Gazete‘ de yer alan 27322 Ticaret Sicil No ile
Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 1498 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Sarı Yıldız Yapı
Denetim Ltd. ġti. ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Turgay ÜÇYILDIZ (Denetçi No:
21856, Oda Sicil No: 13626) ile ilgili ilanlarda sehven yazılan ――26.04.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete‖‖ ifadesinin çıkarılarak ―26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete‖
ifadesinin eklenmesi; ayrıca ―Denizli Ġli, Merkez Ġlçesi, 16L-I pafta, 2930 ada, 4 parsel üzerindeki
799623 YĠBF nolu (ilk YĠBF) yapının denetimini üstlenen‖ ifadesinin çıkarılması 23.12.2015
tarihli ve 34315 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
11779/2/1-1

—————

Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel
üzerindeki 784781 YĠBF nolu (A Blok) inĢaatın denetimini üstlenen Sefa Yapı Denetim Ltd.
ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ġsmet EREN (Denetçi No: 9675, Oda
Sicil No: 36864) tarafından, Ankara 9. Ġdare Mahkemesinin 2015/1544 esasına kayden
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 12.11.2015 tarihli ve E.2015/1544-K.2015/1666 sayılı karar
ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî
Gazete ilanı ile Ġsmet EREN hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 25.12.2015 tarihli
ve 34581 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11780/1-1

—————

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YĠBF nolu (C Blok)
inĢaatın denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Proje ve Uygulama Denetçisi,
Elektrik Mühendisi Ömer Ali ACAR (Denetçi No: 5746, Oda Sicil No: 31399) tarafından, Ankara
1. Ġdare Mahkemesinin 2015/554 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada,
18.11.2015 tarihli ve E.2015/554-K.2015/2376 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖
hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ömer Ali ACAR
hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 25.12.2015 tarihli ve 34578 sayılı Makam
Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
11781/1-1
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV GĠRĠġ DUYURUSU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde istihdam
edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6‘ncı maddesi ve bu maddeye
dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve
KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına
ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8‘inci maddesi uyarınca, 06 Temmuz 2013 ve 05
Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının
yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiĢ)
olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın
yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı
dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
baĢlanarak sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonunun 5 (beĢ) katı aday arasından, Bakanlığımızca
gerçekleĢtirilecek sözlü sınav baĢarı sırasına göre yapılacak yerleĢtirme ile 12 (on iki) SözleĢmeli
BiliĢim Personeli alınacaktır. BaĢvuruda bulunan adaylardan Ģartları uygun olanlar Sözlü Sınava
davet edilecektir.
I - BAġVURU ġARTLARI
A) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER)
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt
dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için baĢvuru yapabilirler)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleĢmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek
suretiyle iĢçi statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise
askerlik hizmetini yapmıĢ veya ertelenmiĢ veya yedek sınıfına geçirilmiĢ olmak,
f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,
yoğun iĢ temposuna ayak uydurabilen ve takım çalıĢmasına yatkın olmak.
B) ÖZEL ġARTLAR
1 - YAZILIM TAKIM LĠDERĠ I
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 4 katı)
Genel Nitelikler:
a) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) CSS, jQuery konularında ileri derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
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d) Web tabanlı uygulama geliĢtirme konusunda en az 5 yıl deneyimli olmak,
e) JAVA, ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, , IIS 8.0, WCF ile uygulama geliĢtirmiĢ olmak,
f) Visual Studio.NET C#, Entity Framework, inheritance konularında yüksek düzeyde
bilgi sahibi olmak,
g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .Net Framework 4.0/4.5, TFS konularında bilgi
ve deneyim sahibi olmak,
h) SQL Server, Oracle, PostgreSQL veritabanlarında deneyim sahibi olmak,
i) Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle iliĢkisi olmamak ya da askerliğini yapmıĢ/muaf
olmak,
j) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak,
k) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilecek olmak,
l) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
m) Ġyi derecede Ġngilizce bilmek.
Tercih Sebepleri:
a) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmıĢ olmak,
b) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaĢam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
d) ISO 27001, CMMI, Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak.
2 - YAZILIM TAKIM LĠDERĠ II
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 4 katı)
Genel Nitelikler:
a) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değiĢiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test
yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 5 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak,
b) Nesne-yönelimli teknolojileri, web servisleri, SOAP gibi teknolojilere hakim olmak,
c) Risk yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak,
e) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip olmak,
f) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilecek yapıda olmak,
g) Dokümantasyona önem veren ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
h) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
a) Java platformlarında web teknolojileri kullanılarak geliĢtirilen yazılım projelerinde en
az 10 yıl görev almıĢ olmak,
b) En az 5000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde
yöneticilik yapmıĢ olmak,
c) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaĢam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
e) Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,
f) ISO 27001, CMMI ve Kurumsal Mimari konularında tecrübe sahibi olmak,
g) Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer dil sınavlarından birinden puana sahip olmak
3 - KIDEMLĠ JAVA YAZILIM UZMANI
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 3 katı)
Genel Nitelikler:
a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliĢtirmede en
az 5 yıl tecrübeli olmak,
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b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama,
Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
c) Versiyon Kontrol Sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Ekip çalıĢmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve geliĢime açık olmak,
e) Analitik düĢünme yeteneğine sahip olmak,
f) Kurumsal mimari konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
b) Linux kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,
c) GeçmiĢteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri,
GWT konularında tecrübeli olmak
d) Design patterns konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Frontend geliĢtirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) tecrübe
sahibi olmak,
f) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
g) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalıĢmıĢ olmak,
h) Ġyi seviyede Ġngilizce bilmek,
i) Nesne Yönelimli Tasarım/Programlama ve Tasarım Desenleri konusunda tecrübeli
olmak.
ĠĢ Tanımı:
a) Ekip arkadaĢlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı
yazılımlar geliĢtirmek,
b) GeniĢ ölçekli veri tabanı üzerinde, high-avaliable yazılımlar geliĢtirmek.
4 - VERĠ TABANI YÖNETĠCĠSĠ
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 3 katı)
Genel Nitelikler:
a) MüĢteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi
konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.
b) Orta veya büyük ölçekli bilgi iĢlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5
yıl çalıĢmıĢ olmak,
c) SQL Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Dimensional veri ambarı için SQL Server tuning deneyim sahibi olmak,
e) Farklı veri tabanları üzerinde deneyim sahibi olmak ve NoSQL veri tabanlarıyla ilgili
olarak bilgi sahibi olmak,
f) Server iĢletim sistemleri farklı sanallaĢtırma olanakları ve farklı storage sistemleri
örnek olmak üzere, üzerinde SQL Server‘ın çalıĢtırıldığı donanım ve yazılım altyapısı ile ilgili
sıkça rastlanan teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Konusu ile ilgili trendleri, güncel teknolojileri ve tamamlayıcı ürünleri profesyonel
merak ile takip etmek,
h) Veri analizi konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
5 - SĠSTEM GÜVENLĠK UZMANI (1 kiĢi - Tam Zamanlı - 3 katı)
Genel Nitelikler:
a) Active Directory, DHCP, IPV6, DNS, Güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
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b) Linux ĠĢletim Sistemi ve Güvenliği, Konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularının ve Network Güvenliğini
yönetebilme tecrübesine sahip olmak,
d) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Fortinet Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) DDOS, Arbor konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine hakim olmak,
i) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Routing ve tünelleme ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak.
k) Analitik düĢünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
l) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip olmak.
m) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilmek,
n) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
o) Takım çalıĢmasına yatkın olmak.
Tercihen;
a) CCNP sertifikasına sahip olmak,
b) Linux ĠĢletim Sistemi Güvenliği Hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Güvenlik sertifikasına sahip olmak,
d) Elektrik ve Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans
mezunu olmak,
e) SanallaĢtırma Konusunda bilgi sahibi olmak.
ĠĢ Tanımı:
a) Merkez ve TaĢra TeĢkilatı ağ ve diğer sistem kaynaklarına güvenli eriĢimin sağlanması,
söz konusu eriĢim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip edilmesi,
b) Kurumun kablosuz ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik
önlemlerinin alınması,
d) ISO 27001 BGYS ve USOM Süreçlerinin takibi ile Esnek ÇalıĢma Saatleri içerisinde
gerek kurum içinde gerekse taĢra teĢkilatı lokasyonlarında görev yapabilmesi.
6 - KIDEMLĠ AĞ UZMANI
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 3 katı)
Genel Nitelikler:
a) En az 2.000 Kullanıcılı Sistemi minimum 5 yıl süre ile yönetmiĢ olmak,
b) Merkezi ağ yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet seviyesi taahhüdü (SLA)
yönetimi konularında tecrübeli olmak,
c) Active Directory, DHCP, IPV6, OSI LAYER bileĢenleri, DNS, Yardım Masası
Uygulamaları, Voip Uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Linux ĠĢletim Sistemi ve Güvenliği, Debian, Redhat, Ubuntu, Suse Linux dağıtımlarından
en az biri üzerinde bilgi sahibi olmak,
e) Birden fazla Kurumsal Uzak Lokasyon Sunucularını yönetebilme tecrübesine sahip
olmak,
f) Wireless ve Wireless Güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
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g) Backbone Switchler, Load Balancer, Firewall, IPS, Antivirüs vb. konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
h) Firewall ve Analizer konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokollerine (BGP, EIGRP, OSPF,
vb.) hakim olmak,
j) Kablolu ve Kablosuz Ağ Üzerinde 802.1x Protokolü kullanımı konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
k) Routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,
l) Analitik düĢünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
m) Hızlı öğrenme ve kendini geliĢtirme yeteneğine sahip olmak,
n) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilmek,
o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
p) Takım çalıĢmasına yatkın olmak.
Tercih Sebepleri:
a) QEMU, Xen, KVM gibi sanallaĢtırma ortalmları hakkında bilgi sahibi olmak.
b) lxc-containers (docker) hakkında bilgi sahibi olmak.
c) CCIE (Routing & Switching) sertifikasına sahip olmak.
d) En az 3 yıllık CCNP sertifikasına sahip olmak.
e) Veri iletiĢim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının
planlaması, bağlantılarının yaptırılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında
tecrübeli olmak,
ĠĢ Tanımı:
a) Merkez ve TaĢra TeĢkilatı Kullanıcılarının Güvenli bir Ģekilde VPN teknolojisi ile
internet, data, ses, görüntü ve diğer sistem kaynaklarına güvenli eriĢimin sağlanması,
b) Söz konusu eriĢim loğlarının ilgili sistemlere aktarılması ve takip, Kurumun kablosuz
ağ alt yapısında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması,
c) Mevcut yapının periyodik olarak analiz edilerek gerekli sistem ve network güvenlik
önlemlerinin alınması.
7 - Ġġ ANALĠSTĠ
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 2 katı)
Genel Nitelikler:
a) ĠĢ analizi süreç ve metodolojilerine hâkim, proje yönetimi ve yazılım süreç yönetimi
konusunda bilgi sahibi olmak,
b) Öğrenmeye açık, analiz yeteneğine sahip, sonuç odaklı, ekip çalıĢmasına yatkın ve
iĢbirliğine yönelik iliĢkiler kurabilmek,
c) ĠliĢkisel veri yapıları, SQL Server konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) Önyüz tasarımı, kullanılabilirlik gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak,
e) ĠĢ takibinde baĢarılı ve paydaĢ sayısı fazla olan iĢlerde koordinasyon kabiliyetine sahip
olmak,
f) Etkin sözlü ve yazılı iletiĢim becerisine sahip olmak,
g) Çözüm odaklı, insiyatif alabilen, sorumluluk sahibi olmak,
h) Ġyi derecede Ġngilizce bilmek,
i) Yazılım test teknikleri ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Planlı, organize ve belgeleyerek çalıĢabilme, sorumluluk alabilme yeteneğine sahip
olmak,
k) Yazılım testleri konusunda tecrübe sahibi olmak.
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Tercih Sebepleri:
a) Tercihen üniversitelerin Bilgisayar ya da Matematik bölümlerinden mezun olmak,
b) Kullanıcı deneyimi konusunda ve özellikle ölçme ile ilgili araçlar hakkında bilgi sahibi
olmak,
c) EriĢebilirlik standartları hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Birden fazla ve birbirinden bağımsız projeler ile ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını tespit
etmek ve bunların yazılım gereksinimlerine dönüĢtürülmesi, analiz yapılması, dokümante
edilmesi, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, programlara veya projelere dönüĢtürülmesini,
hayata geçirilmesini ve devredilmesini takip etmek,
e) Yazılım geliĢtirme süreci genelinde yazılım geliĢtirme ekipleri ile koordineli çalıĢarak
iĢ taleplerinin ve fonksiyonel gereksinimlerin karĢılanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,
f) Ürün tasarım, geliĢtirme, entegrasyon faaliyetlerine gereksinim mühendisliği adına
katılım sağlamak,
g) Gereksinim yönetimi aktivitelerini yerine getirmek; gereksinim dokümanlarını
hazırlamak,
h) PaydaĢlar ile iliĢkileri geliĢtirmek ve zenginleĢtirmek, beklentilerini proaktif bir Ģekilde
yönetmek ve memnuniyet seviyelerini izlemek, tüm ölçümleri paylaĢmak,
i) Sorumluluğu altında olan uygulamalarla ilgili olarak kullanıcılara olay ve problem
çözüm desteği vermek.
8 - SĠSTEM UZMANI
(2 kiĢi - Tam Zamanlı - 2 katı)
Genel Nitelikler:
a) En az 3 yıl iĢ tecrübesi sahibi olmak,
b) Redhat, Suse, Ubuntu, Debian Linux dağıtımlarından bir ya da birkaçında bakım,
izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
c) OpenLDAP, Bind, DHCP, Network yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
d) Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi
konularda bilgi sahibi olmak,
e) Linux sunucularında performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
g) Kurumsal bir ortamda en az 2 yıl bilgi iĢlem tecrübesi olmak.
Tercih Sebepleri:
a) Redhat RHCE veya LPI Level 2-3 sertifikasına sahip olmak,
b) KVM, QEMU, Docker gibi sanallaĢtırma araçlarını biliyor ve kullanmıĢ olmak,
c) Comptia A+ sertifikasına sahip olmak.
9 - NET YAZILIM UZMANI
(2 kiĢi - Tam Zamanlı - 2 katı)
Genel Nitelikler:
a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
b) Unit test yazarak kod üretme alıĢkanlığına sahip olmak,
c) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,
d) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,
e) IIS (Internet Information Service) konusunda tecrübeli olmak,
f) Enterprise Software Architecture, Design Patterns, Object Oriented Programing, ORM
konularında bilgi sahibi olmak,
g) SQL Server veritabanı, T-SQL diline hakim olmak,

Sayfa : 144

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

h) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev
almıĢ olmak,
i) NET Framework 4.5, ASP.NET, C#, WCF, MVC konularında deneyimli olmak,
j) Ġster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
a) Güçlü iletiĢim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
b) Yoğun iĢ ortamında, grup için çalıĢma ve paylaĢım düĢüncesini benimsemek,
c) Yenilikçi yaklaĢımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
d) Analitik düĢünme yeteneğine sahip olmak,
e) Çok iyi derecede yazılı / sözlü Ġngilizce bilmek.
f) En az bir proje yönetim aracıyla çalıĢmıĢ olmak, (Pivotal, Jira, Redmine, Agilefant,
Taiga vb.)
g) Git, SVN, bazaar, mercurial gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriĢ
seviyesi ve üzerinde bilgi sahibi olmak,
h) Agile programming, Extreme programming konularında bilgi sahibi olmak.
ĠĢ Tanımı:
a) NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliĢtirmek,
b) GeniĢ ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliĢtirmek,
c) Büyük veriler ile çalıĢmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri iĢleme yapmak.
10 - JAVA YAZILIM UZMANI
(1 kiĢi - Tam Zamanlı - 2 katı)
Genel Nitelikler:
a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil ile yazılım geliĢtirmede en
az 3 yıl tecrübeli olmak,
b) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama,
Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
c) Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmıĢ olmak,
d) Ekip çalıĢmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve geliĢime açık olmak,
e) Analitik düĢünme yeteneğine sahip olmak,
f) Git, SVN, CVS gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında giriĢ seviyesi ve
üzerinde bilgi sahibi olmak,
g) Agile programming, Extreme programming konularında tecrübe sahibi olmak.
Tercih Sebepleri:
a) Kurumsal web tabanlı uygulamalarda tecrübeli olmak,
b) GeçmiĢteki projelerde Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri,
GWT kullanmıĢ olmak,
c) Design patterns konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Frontend geliĢtirme konularında (HTML, Javascript, Jquery, Angularjs v.b.) bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi
konularında bilgi sahibi olmak,
f) Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalıĢmıĢ olmak.
ĠĢ Tanımı:
a) Ekip arkadaĢlarıyla beraber Java teknolojilerini kullanarak 3 katmanlı ve web tabanlı
yazılımlar geliĢtirmek,
b) GeniĢ ölçekli veri tabanı üzerinde yazılımlar geliĢtirmek.
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a) BaĢvurular, 30/12/2015 - 13/01/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde
(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "BaĢvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir Ģekilde doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda 13/01/2016 günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır. Adayların,
fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ olanların ayrıca
diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp baĢvuru formuna
eklemeleri zorunludur.
b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "BaĢvuru Formu"
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan baĢvurular geçerli olup, ilanda belirtilen Ģartlara
uygun olmayan baĢvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular
kabul edilmeyecektir.
c) GiriĢ sınavını kazananlardan baĢvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa
dahi iptal edilir. Bu kiĢiler hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ayrıca, bu Ģekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıĢtıkları kurumlarına
bildirilir.
III - ĠSTENĠLEN BELGELER
a) BaĢvuru Formu (Fotoğraflı),
b) Öz GeçmiĢ (Detaylı),
c) Lisans Diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),
d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
e) GENEL ġARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir
belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ġARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe
veya deneyimi gösteren belgeler.
IV - SINAVIN ġEKLĠ VE KONULARI:
a) GiriĢ sınavı, sözlü olarak tek aĢamalı yapılacaktır.
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b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı
bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel Ģartlarda
belirtilen tüm konulardır.
V - BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, SONUÇLARININ DUYURULMASI
VE SINAV GĠRĠġ BELGELERĠNĠN TESLĠMĠ
a) BaĢvuruda bulunan adaylardan sözlüye katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun
olarak yapılan baĢvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday,
sözlüye çağırılacaktır.
b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi
www.sanayi.gov.tr sitesinde 20/01/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması,
ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar
sebebiyle ilan edilen pozisyonun boĢ kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen
diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
VI - SINAV YERĠ, TARĠHĠ ve DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
a) Sözlü, 29/01/2016 tarihinde itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
(EskiĢehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154/A 06510 Çankaya / ANKARA ) da yapılacaktır.
b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar
baĢarılı sayılacaktır.
c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 12/02/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr
adresinde yayınlanacaktır.
VII - SONUÇLARIN ĠLANI VE ATAMA
a) BiliĢim Personeli olarak atama yapılabilecek boĢ Pozisyon sayısı 12 (on iki )'dir.
b) GiriĢ Sınavını kazanan adaylar baĢarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız
internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beĢ) iĢ günü
içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç
10 (on) iĢ günü içerisinde adaylar sözleĢme imzalamak ve sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe
baĢlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iĢ günü içerisinde
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir
mazeretini bildirmeyen veya sözleĢme imzaladığı halde sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe
baĢlamayan adaylar, hakkından feragat etmiĢ sayılır.
d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiĢ sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan iĢe baĢlama iĢlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
VIII - ÜCRET
Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının ÖZEL ġARTLAR baĢlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
Kamuoyuna duyurulur.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Bakanlık Santral : 0 312 2015000
Web
: www.sanayi.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi : 0 312 2015152 - 53
11794/1-1
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TCDD Genel Müdürlüğünden:
AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
BaĢvuru Tarihi : 30/12/2015 - 14/01/2016
Sınav Tarihi

: 08/02/2016

TeĢebbüsümüzde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine Ġlk Defa Atanacaklar Ġçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık
Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, münhal bulunan (11) adet Avukat pozisyonuna
atama yapılmak üzere sınavla Avukat alınacaktır.
GiriĢ sınavı, sözlü usulü ile 08/02/2016 tarihinde Ankara‘da (Ġnsan Kaynakları Daire
BaĢkanlığı) yapılacaktır. Sözlü sınav saat 09.30‘da baĢlayacak olup aynı gün bitmemesi halinde
takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar
TeĢebbüsümüzün internet sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan
edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriĢ belgesi düzenlenmeyecektir.
POZĠSYON

ATAMA YAPILACAK Ġġ YERĠ

SAYISI
3
2
2
2
2

1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa (EskiĢehir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Ġzmit,
Ġstanbul, Tekirdağ, Edirne bölgesi)
2. Bölge Müdürlüğü Ankara (Niğde, Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Ankara,
Çankırı, Karabük, Zonguldak. EskiĢehir bölgesi)
4. Bölge Müdürlüğü (Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Samsun, Tokat,
Amasya bölgesi)
5. Bölge Müdürlüğü Malatya (Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ,
Diyarbakır, KahramanmaraĢ, Malatya, MuĢ, Siirt, Van bölgesi)
7. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar (EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar,
Konya, Isparta, Burdur bölgesi)

I - SINAVA BAġVURU ġARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları
taĢımak,
b) 05.07.2014 tarihinde yapılan 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan
türünden en az 75 puan almıĢ olmak,
c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ
yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) BaĢvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
d) TeĢebbüsümüz Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde belirtilen sağlık Ģartlarını taĢımak.
(Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi web sitemizin mevzuat bölümünde yer almaktadır.)
e) Yapılacak sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar en az 5 yıl süreyle yer
değiĢimi talebinde bulunmayacaktır. Buna iliĢkin beyan alınacaktır.
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II - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER:
a) Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığından veya TeĢebbüsümüz internet sayfasından temin
edilecek sınav baĢvuru formu
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdıĢında tamamlamıĢ
olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) ÖzgeçmiĢ,
e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.
Yukarıda sayılan belgelerin son baĢvuru tarihinin mesai bitimine kadar Ġnsan Kaynakları
Daire BaĢkanlığına teslim edilmesi Ģarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın
bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya TCDD TeĢkilatı tarafından onaylanabilir.
III - BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SINAV KONULARI:
Her aday, atama yapılacak iĢ yerlerinden sadece birisi için baĢvurabilir.
BaĢvurular, bu ilanın yayımlandığı tarihten baĢlamak üzere 14/01/2016 tarihi mesai
bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav BaĢvuru Formunu elektronik
ortamda eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda
belirtilen belgelerle birlikte, TCDD Genel Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları Dairesi BaĢkanlığı,
Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Altındağ/ANKARA adresine Ģahsen veya posta
yoluyla baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre
içerisinde yapılmayan baĢvurular dikkate alınmaz.
BaĢvuru için aranılan Ģartları taĢıyan adaylardan, KPSSP3 puanı en yüksek olandan
baĢlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak her bir iĢ yeri için pozisyon sayısının
beĢ katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı
puana sahip adaylar da giriĢ sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar TCDD internet sitesinde
ve duyuru panosunda ilan edilir.
1 - Sınav konuları Ģunlardır:
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni Hukuk
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) Ġcra ve Ġflas Hukuku
f) Ġdare Hukuku
g) Ġdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza Usul Hukuku
ı) ĠĢ Hukuku
2 - Sözlü sınavda adaylar:
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı
Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav
Komisyonu tarafından 2. fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü
sınavda baĢarılı sayılmak için komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. Sınav puanlarının aritmetik
ortalamasının eĢitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
IV - SINAV SONUCU VE ĠTĠRAZ:
Sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan
adaydan baĢlamak üzere, atama yapılacak her bir iĢ yeri için pozisyon sayısı kadar asıl aday ile
bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluĢturulan kazananların listesi belirlenir.
BaĢarı sırasına göre oluĢturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren
altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde asıl listeden Avukat pozisyonlarına atanmaya hak
kazanan adaylardan çeĢitli sebeplerle göreve baĢlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir
sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden baĢarı sırasına göre atama yapılır.
Sınav sonuçları TeĢebbüsümüzün internet sayfasında ve duyuru panosunda ilan edilir.
Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim
yapılır.
Adaylar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı
olarak itiraz edebilirler. Ġtirazlar en geç yedi iĢ günü içinde Sınav Komisyonu tarafından
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
GiriĢ sınavını kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.
Atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Bu kiĢiler hakkında
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
GiriĢ sınavı sonucunda baĢarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre
içerisinde gerekli belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Ġlan olunur.
11743/1-1

—— • ——

Bursa Valiliğinden:
KARAR NO
: 89
KARAR TARĠHĠ : 22/07/2015
MÜġTEKĠ
: Fatma Kurt ASLAN
SANIK
: Leyla KARAGÖZ, Kadir ALTUNOK
4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 22/07/2015 gün ve 89 sayılı "SORUġTURMA
ĠZNĠ VERĠLMEMESĠNE" iliĢkin kararımız müĢtekinin adresi tespit edilemediğinden kendisine
tebliğ edilememiĢtir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müĢtekiye ilanen tebliğ olunur.
11750/1-1
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden:
ĠLANEN TEBLĠGATTIR
10.07.2015 tarihli 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ilanen tebliğ edilen
vergilerin ve 11.05.2015 tarihli 1703 sayılı Para Cezası Kararının süresi içerisinde ödenmemesi
üzerine Müdürlüğümüzce 9250014324 vergi numaralı Vigo Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic.
A.ġ. adına düzenlenen 22.12.2015 tarihli 12596782 sayılı Ödeme Emrine konu 5.257,31-TL
KKDF ile faizi ve 74.888,52- TL‘lik Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu;
Müdürlüğümüzce anılan firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun
31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı
tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan
olunur.

11770/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
1/1000 ölçekli 43214 ada 1 parsele iliĢkin uygulama Ġmar Planı değiĢikliği Belediyemiz
Ġmar ve ġehircilik Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

11787/1-1

—————

60444 ada 1 parsel ile 60622 adaya iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

—————

11788/1-1

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84138/33 nolu kesin Parselasyon Planı
Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır.
Ġlgililere ilan olunur.
ADA/PARSEL

MEVKĠĠ

43199/1

YUVA
11789/1-1

—— • ——
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
―Arınlı Mahallesi Sevit Sokak No: 5 Pütürge/MALATYA‖ adresli ve 34246987610 T.C.
kimlik numaralı Ali AKDOĞAN'nın 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
gereği Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 1 (Bir) yıl süreyle yasaklanmasına
iliĢkin iĢleme esas teĢkil eden ödemesi gereken bedelin yasal süresi içinde ödenmesine dair
yapılması gereken tebligatın yapılmadığına yönelik itiraz incelenmiĢ olup, tebligatın tebligat
adresi esas alınarak tebliğ edilemediği hallerde ayrıca anılan Ģahsın adres kayıt sisteminde
bulunan son yerleĢim yeri adresine de tebligat yapılması gerektiği; ancak, adı geçenin yalnızca
tebligat adresine tebligat yapıldığı ve yasal yerleĢim yeri adresine tebligat yapılmadığından; Ali
AKDOĞAN'nın 1 (Bir) yıl süreyle Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan
yasaklanması kararının kaldırılmasına karar verilmiĢtir.
Ġlan olunur.
11812/1-1
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:
ĠSTĠHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU
Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez TeĢkilatına sözlü sınavla Genel Ġdare
Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; aĢağıda belirtilen
alanlarda ve sayıda toplam 20 Ġstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.
GRUPLAR

FAKÜLTE/BÖLÜM

Birinci Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler

15

Ġkinci Grup

Ġstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve ĠĢletme Mühendisliği

5

SAYI

A - SINAV TARĠHĠ VE YERĠ:
Sınav Tarihi : 08/02/2016 - 15/02/2016
Sınav Yeri

: Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Müdürlüğü
Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42
Yenimahalle / ANKARA

B - GĠRĠġ SINAVINA BAġVURU ġARTLARI:
Ġstihdam Uzman Yardımcılığı giriĢ sınavına baĢvuracak adayların aĢağıda sayılan Ģartları
taĢımaları gerekmektedir:
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel Ģartları taĢımak,
2 - GiriĢ Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ yaĢını
doldurmamıĢ olmak.
3 - Üniversitelerin;
a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ġktisat, ĠĢletme ve Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri,
b) Ġstatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve iĢletme mühendisliği bölümleri,
ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ yabancı
fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
4 - T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden
a) Birinci grup için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden
en az 75 puan almıĢ olmak,
b) Ġkinci grup için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi
birinden en az 75 puan almıĢ olmak.
Gerekli Ģartları taĢıyanlardan her iki grup için ayrı ayrı olmak üzere KPSS sonuçlarına
göre en yüksek puandan baĢlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü
sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava
gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Adayların sıralamasında 4 üncü
maddenin ilgili bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almıĢ oldukları en yüksek puan
esas alınacaktır.
Adaylar sadece bir gruba baĢvuruda bulunabileceklerdir.
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C - BAġVURU ġEKLĠ:
1 - Sınav baĢvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü baĢlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat
17:30‘da sona erecektir.
2 - BaĢvurular, Kurumumuzun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) ―Duyurular‖
bölümünde yayımlanan ―BaĢvuru Formu‖ doldurulmak suretiyle sadece online olarak
yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. baĢvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda
meydana gelebilecek veya oluĢabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, baĢvurularını son
güne bırakmamaları tavsiye edilir.
Ç - SINAVA GĠRECEKLERĠN DUYURULMASI VE ĠSTENĠLECEK BELGELER:
1 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son baĢvuru tarihini takip eden beĢ
iĢ günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. BaĢvuru sahiplerine ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte adaylardan istenilecek
olan bilgi, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi internet sitesinde
(www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.
3 - Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri
Kurumumuz yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.
4 - Adaylar, sınav giriĢindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve
geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır.
Adaylara ayrıca sınav giriĢ belgesi gönderilmeyecektir.
D - SINAV ġEKLĠ VE KONULARI:
Ġstihdam Uzman Yardımcılığı GiriĢ Sınavı, sözlü sınav Ģeklinde yapılacaktır. Sınav;
a) Türkiye ĠĢ Kurumu Ġstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci
paragraflarında belirtilen alan bilgisi konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleĢtirilir.
E - GĠRĠġ SINAVININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE DUYURULMASI:
1 - Sözlü sınavda; Sınav ġekli ve Konuları baĢlığı altında yer alan ―a‖ bendi elli puan, ―b‖
ila ―e‖ bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.
2 - Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, komisyon baĢkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır.
3 - Yapılacak sınav sonucunda gruplarında yukarıda belirtilen sayıda baĢarılı aday bulunmadığı
takdirde, baĢarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir veya her bir grupta alınacak
yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değiĢiklik yapılabilir.
4 - Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan baĢlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen
uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere
belirlenir.
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5 - GiriĢ sınavında yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teĢkil etmez.
6 - GiriĢ sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmak
suretiyle ilgililere duyurulur. Ġlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aĢmamak üzere müteakip sınavın
baĢvuru tarihine kadar geçerlidir.
F - SINAV SONUÇLARINA ĠTĠRAZ:
Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye ĠĢ Kurumu
Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. Ġtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve
itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye
yazılı olarak bildirilir.
G - UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:
1 - GiriĢ sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan baĢlamak üzere ilan
metninde belirtilen boĢ kadro sayısı kadar aday baĢarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı
kadrosuna atanır.
2 - GiriĢ sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz
tarafından bildirilen süre içinde aĢağıdaki belgelerle birlikte Ġnsan Kaynakları Dairesi
BaĢkanlığına müracaat etmeleri gerekir.
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı
beyanı,
b) Mal bildirimi,
c) Dört adet vesikalık fotoğraf.
3 - Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın baĢvurmayan adayların
atamaları yapılmaz. Bu Ģekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve
baĢlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan baĢarı sıralamasına göre atama yapılır.
H - DĠĞER HUSUSLAR:
1 - Ġstihdam Uzman Yardımcılarının iĢe alımı, yetiĢtirilmesi, Ġstihdam Uzmanlığına
atanması ve Ġstihdam Uzmanları ile Ġstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve
sorumluluklarına iliĢkin usul ve esaslar Türkiye ĠĢ Kurumu Ġstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği‘nde
belirlenmiĢtir.
2 - Ġstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bu
kiĢiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
G - ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
BaĢvuru esnasında : (312) 229 68 02 - 03
Atama esnasında

: (312) 216 30 99

E-posta

: sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Web

: www.iskur.gov.tr

11796/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/1/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/2/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/3/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/4/1-1
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/5/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 159

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/6/1-1

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/7/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/8/1-1

Sayfa : 162

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/9/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 163

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/10/1-1

Sayfa : 164

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/11/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 165

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/12/1-1

Sayfa : 166

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/13/1-1
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RESMÎ GAZETE

Sayfa : 167

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/14/1-1

Sayfa : 168

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/15/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 169

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11813/16/1-1

Sayfa : 170

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11811/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578
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Sayfa : 171

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11784/1-1

Sayfa : 172

RESMÎ GAZETE

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
11783/1-1

30 Aralık 2015 – Sayı : 29578

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 173

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel Ģartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
MÜRACAATTA ĠSTENEN BELGELER VE BAġVURU YERĠ:
1 - PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN:
- Adaylar Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiĢ,
yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım
dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin
17. maddesi gereğince yayın listelerinde baĢlıca araĢtırma eserlerini belirteceklerdir.
2 - DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN:
- Adaylar, Personel Daire BaĢkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiĢ, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek
lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım)
dosya halinde teslim edeceklerdir.
3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN:
- 2547 sayılı Kanun‘un 23. maddesinde belirtilen Ģartlara haiz adayların, Dilekçe
(Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiĢ, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi,
öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım
dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.
SON BAġVURU TARĠHĠ:
Ġlanımızın Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
TIP FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Yrd. Doç.

1

1

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Genel Biyoloji

Doçent

1

1

Aktüerya

Yrd. Doç.

1

3

Adedi
2

Der
1

FEN FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Klasik Arkeoloji
Doçent

Tıp Fakültesi mezunu, Göz
Hastalıkları Anabilim Dalında
Uzmanlık Eğitimi yapmıĢ ve
Göz Bankası Tıbbi Müdür
Sertifikasına sahip olmak.

Mazıdağı Fosfat Kayasının
Mikrobiyal Yolla Çözünürlüğü
üzerine çalıĢmaları olmak.
Cebir ve Sayılar Teorisi
Anabilim Dalında Doktora
Eğitimi yapmıĢ ve gruplarda
sayı dizileri ile ilgili çalıĢmalar
yapmıĢ olmak
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KAZIM KARABEKĠR EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Adedi
Rehberlik ve Psikolojik
DanıĢmanlık

Yrd. Doç.

1

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Adedi

Der
1

Der

Ekonometri

Yrd. Doç.

1

1

ÇalıĢma Ekonomisi ve
Endüstri ĠliĢkileri

Yrd. Doç.

1

1

Sosyal Hizmetler

Yrd. Doç.

1

1

Adedi

Der

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
UlaĢtırma

Profesör

1

1

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Adedi
1
1
1

Der
3
3
1

Adedi
1

Der
1

Adedi

Der

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı
Pedodonti
Yrd. Doç.
Protetik DiĢ Tedavisi
Yrd. Doç.
Restoratif DiĢ Tedavisi
Yrd. Doç.
ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı
Hadis
Yrd. Doç.
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

1

Rehberlik
ve
Psikolojik
DanıĢmanlık Anabilim Dalında
doktora eğitimi yapmıĢ olmak.

2

Ekonometri Anabilim Dalında
doktora eğitimi yapmıĢ ve
Yoksulluk, Gelir EĢitsizliği ve
Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi
alanında çalıĢma yapmıĢ olmak.
ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri
ĠliĢkileri
veya
Ġktisat
Bölümünde doktora eğitimi
yapmıĢ olmak.
Sosyal Hizmet, Sosyoloji veya
Psikoloji
alanında
doktora
eğitimi yapmıĢ, olmak.

UlaĢım Planlaması ve Sinyalize
KavĢaklarda Trafik Kazaları
konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak.
Mayalar ve Mikrofiltrasyon
konularında çalıĢma yapmıĢ
olmak.
Lisansüstü Eğitimini yurtdıĢında
yapmıĢ
ve
fitoremidasyon
konusunda uzman olmak.

Beslenme ve Diyetetik veya
Gıda Mühendisliği Bölümü
mezunu ve uzmanlık çalıĢmaları
Sebze ve Kuru Kaysı üzerine
olmak.
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ECZACILIK FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı

Adedi

Der

Analitik Kimya

Yrd. Doç.

1

3

Farmasotik Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

2

HUKUK FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Der

Anayasa Hukuku

Yrd. Doç.

1

5

Medeni Hukuk

Yrd. Doç.

1

1

Adedi

Der

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Tezhip

Doçent

1

1

Üflemeli Sazlar

Doçent

1

1

Adedi

Der

2

3

Adedi

Der

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

MĠMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESĠ
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı

ġehircilik

Yrd. Doç.

AÇIKÖĞRETĠM FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı
ĠĢletme

Yrd. Doç.

OLTU YER BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı

Jeodezi

Yrd. Doç.

1

1

Adedi

Der

1

3

Adedi

Der

1
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1

Eczacılık
Analitik
Kimya
alanında kısmi bileĢen analizi ve
ilaçların anti-oksidan aktiviteleri
konusunda çalıĢma yapmıĢ
olmak
Eczacılık Fakültesi mezunu ve
Farmasötik Teknoloji alanında
doktora eğitimi yapmıĢ olmak.

Anayasa
Hukuku
alanında
doktora eğitimi yapmıĢ olmak.
Borçlar (Genel) Hukuk alanında
doktora eğitimi yapmıĢ olmak.

Geleneksel
Türk
Sanatları
Alanında Doçentlik Unvanı
almıĢ olmak.
Müzikoloji Alanında Doçentlik
Unvanı almıĢ olmak.

Veteriner
olmak.

Fakültesi

mezunu

ġehir ve Bölge Planlama
Bölümü lisans mezunu ve
Kentsel Politika Planlaması ve
Yerel Yönetimler Anabilim
Dalında doktora eğitimi yapmıĢ
olmak.

Gelir Tuzağı üzerine çalıĢmaları
olmak.

Riemann
Manifoldları
Üzerindeki Bazı Özel Yapılar
ve F-Konneksiyonlar konusunda
çalıĢmalar yapmak.
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OLTU BEġERĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
Program
Kadro unvanı
Adedi Der
ĠĢletme

Yrd. Doç.

3

3

Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç.

1

1

TÜRK MUSĠKĠSĠ DEVLET KONSERVATUVARI
Program
Kadro unvanı
Adedi

Der

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

3

Müzikoloji

Yrd. Doç.

1

2

Adedi

Der

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kadro unvanı

ĠĢletme
Anabilim
Dalında
doktora eğitimi yapmıĢ olmak.
ĠĢletme, Ġktisat veya Bankacılık
alanında doktora yapmıĢ olmak.

Atcılık

Yrd. Doç.

1

1

Atcılık

Yrd. Doç.

1

3

ĠnĢaat Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

1

Konservatuvar
ve alanında
olmak.
Konservatuvar
ve alanında
olmak.

mezunu olmak
doktora yapmıĢ
mezunu olmak
doktora yapmıĢ

BüyükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği
alanında çalıĢmaları ve enaz 10
yıl akademik deneyime sahip
olmak.
Lisans,
Yükseklisans
ve
Doktora Eğitimini Zootekni
Anabilim Dalında yapmıĢ,
Hayvan YetiĢtiriciliği konusunda
deneyime ve en az 10 yıl
akademik
tecrübeye
sahip
olmak.
Kendiliğinden
YerleĢen
Betonların Yüksek Sıcaklık
Etkisinde Fiziksel ve Mekanik
Özelliklerinin
incelenmesi
konusunda çalıĢmalar yapmıĢ
olmak.

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kadro unvanı
Adedi Der
Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri

Yrd. Doç.

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kadro unvanı
Bankacılık ve
Yrd. Doç.
Sigortacılık
HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU
Program
Kadro unvanı
Yapı Denetimi

Yrd. Doç.

1

4

Adedi

Der

1

3

Adedi

Der

1

5

Ġmmünohistokimya, Histokimya,
Ġmmünfloresan ve Moleküler
Patalojik Teknikler konusunda
çalıĢmaları olmak.

Yarı demetlerde çalıĢmıĢ olmak.

ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü
mezunu, Yapı Anabilim Dalında
Yüksek Lisans ve Doktora
Eğitimi yapmıĢ olmak.
11764/1-1
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI
(YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu‘nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlan
kadrolarına uygun olmadığı anlaĢılan baĢvurular geçersiz sayılacaktır.
Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
BĠRĠMĠ

ANABĠLĠM DALI

UNVANI

Eğitim

Türkçe Eğitimi Bölümü /

Yrd. Doç.

Fakültesi

Türkçe Eğitimi A.B.D.

Dr.

Eğitim
Fakültesi

Ġlköğretim Bölümü /
Ġlköğretim Matematik
Eğitimi A.B.D.

Yrd. Doç.
Dr.

AD. DRC.

Bildirme ve Dilek Kiplerinin 5E
1

3

Fakültesi

Bölümü/Eğitim
Yönetimi, TeftiĢi,
Planlaması ve Ekonomisi

Modeli

Konusunda

Eğrilik
1

3

Tensörü

Doktora

Konusunda

ÇalıĢması

Dr.

YapmıĢ

Olmak.
Dağıtımcı

Yrd. Doç.

Doktora

ÇalıĢması YapmıĢ Olmak.

Eğitim Bilimleri
Eğitim

BAġVURU KOġULU

Liderliğin,

Akademik Ġyimserlik, Örgütsel
1

4

Bağlılık ve Okul BaĢarısına
Etkisi

Anabilim Dalı

Üzerine

Doktora

ÇalıĢması YapmıĢ Olmak.
Hizmet Ġçi Eğitim GeliĢtirilmesi

Meslek
Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü / ĠĢ
Sağlığı ve Güvenliği PR.

ve Değerlendirilmesi Konusunda
Yrd. Doç.
Dr.

1

5

Doktora

ÇalıĢması

YapmıĢ

Olmak ve C Sınıfı ĠĢ Güvenliği
Uzmanlığı Sertifikasına Sahip
Olmak.
Dalga Boyu Ayrımlı X IĢını

Meslek
Yüksekokulu

Elektronik ve
Otomasyon/Mekatronik
PR.

Yrd. Doç.
Dr.

Flöresans Spektrometresi ile
1

5

Dedeksiyon Limitinin Tayini
Konusunda Doktora ÇalıĢması
YapmıĢ Olmak.

Ġktisadi ve
Ġdari
Bilimler
Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi/ KentleĢme ve
Çevre Sorunları A.B.D.

Ağrı Ġlindeki Göçlerin Göç
Yrd. Doç.
Dr.

1

3

Kuramlarına Göre Ġncelenmesi
Üzerine

Doktora

ÇalıĢması

YapmıĢ Olmak.

Eczacılık

Eczacılık Meslek

Yrd. Doç.

Fakültesi

Bilimleri

Dr.

Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler
1

3

Üzerine

Doktora

ÇalıĢması

YapmıĢ Olmak.
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Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26.
Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca yayınlanan Ahi
Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi asgari
Ģartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz Öğretim Üyeleri
(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER:
• Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini
içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
• ÖzgeçmiĢ
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı sureti
• Askerlik durum belgesi
• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme
Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer
alan formata uygun olarak hazırlanmıĢ, (Profesör kadrosuna baĢvuracaklar için biri baĢlıca
araĢtırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır),
bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına iliĢkin
belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalıĢmaları ve diğer
bilgileri içeren dosyalar
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört)
adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmıĢ olması gerekmektedir.
- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
- Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2
maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra
duyurulacaktır.
- Ġlgili kadroya baĢvuran adayların baĢvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik
Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları halinde kabul
edilecektir.
- Tıp Fakültesi kadrolarına baĢvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında
görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet
yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son baĢvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde
biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
- BaĢvuru Süresi: BaĢvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar
Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular ve eksik
belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
BÖLÜM/
KADRO
ANABĠLĠM DALI
UNVANI
DRC
ADET
ARANAN ġARTLAR
Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında
Ġlköğretim / Sosyal
doçentliğini almıĢ olup, demokrasi
Doçent
1
1
Bilgiler Eğitimi
eğitimi ve vatandaĢlık eğitimi
konusunda çalıĢmaları bulunmak.
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TIP FAKÜLTESĠ
KADRO
UNVANI

BÖLÜM/ANABĠLĠM DALI
Dahili Tıp Bilimleri / Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜM/
ANABĠLĠM
KADRO
DALI
UNVANI DRC. ADET
Antrenörlük
Eğitimi

Yardımcı
Doçent

5

1

DRC.

ADET

1

1

ARANAN ġARTLAR
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Ana
Bilim Dalında doçentliğini
almıĢ olmak.

ARANAN ġARTLAR
Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği lisans mezunu olup, Beden
Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Beden
Eğitimi ve Spor Bilim dalında doktora
yapmıĢ olmak ve en az beĢ yıl akademik
deneyimi olmak.
11727/1-1
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Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru Ġçin Gerekli KoĢullar
ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim
üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve
ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢımaları gerekmektedir.
1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim
dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına
aslı veya onaylanmıĢ doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus
cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki
dosyalarını personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim edeceklerdir.
2 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna baĢvuracak adaylar, baĢvuracağı kadronun birim ve
anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya
uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmıĢ suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil
belgelerini, özgeçmiĢlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel
çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve
yüksekokul müdürlüklerine Ģahsen teslim edeceklerdir.
3 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru Ġçin Gerekli KoĢullar ve Uygulama Esasları
Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen
koĢulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının baĢvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (OnbeĢ) gün içerisinde ilgili
birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Ģahsen yapılmayan
müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmıĢ olması gereklidir.
6 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının 0 414 318 30
25 nolu telefonu ile ilgili dekanlıklara bizzat baĢvurularak öğrenilebilir.
Doçent
Kad.
Adet
Der.
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
FAKÜLTE /
ANABĠLĠM DALI

Fiziki Coğrafya
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Elektronik

Yrd. Doç.
Kad.
Adet
Der.

1

1

4

1

Klimatoloji
Anabilim
Doktora YapmıĢ Olmak

Dalında
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FAKÜLTE /
ANABĠLĠM DALI
TIP FAKÜLTESĠ
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent
Kad.
Adet
Der.

1

Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Histoloji-Embriyoloji

1

1

1

1

1

1

5

1
6

Bariatrik Cerrahi ve Umblikal Sinüs
Konusunda ÇalıĢmıĢ Olmak
Yandal (Endokrinoloji, Kardiyoloji,
Hematoloji ve Nefroloji) YapmıĢ
Olmak
Tıp Fakültesi Mezunu Olmak ve Tüp
Bebek Sertifikası Olmak

1

Mimarlık
TOPLAM

Yrd.Doç.
Kad.
Adet
Der.

1

Genel Cerrahi

VETERĠNER FAKÜLTESĠ
Zootekni
1
GÜZEL SANATLAR FAK.
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2

Mimarlık Alanında Doktora YapmıĢ
Olmak
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak
üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup
baĢvuruların Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir.
Birim

Bölüm

Unvanı

Adet

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Açıklama
Nöropsikoloji alanında
çalıĢmalar yapmıĢ olmak.

Not: Ġlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaĢılabilir.
11763/1-1

—— • ——

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi
ilanın Resmi Gazete‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

BÖLÜM
Felsefe

ANABĠLĠM DALI
Bilim Tarihi

UNVANI
YARDIMCI
DOÇENT
DOÇENT
ADET
ADET
1

—— • ——

DERECE
4
11786/1-1

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME ĠLANI
25.12.2015 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Fen Edebiyat Fakültesi/Batı Dilleri ve
Edebiyatı Bölümü/Fransızca Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Profesör kadrosunun Anabilim
Dalının ismi "Mütercim Tercümanlık (Fransızca)" olarak düzeltilmiĢtir.
11790/1-1
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun‘un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın
Resmi Gazete‘de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu‘nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢıyan Profesör
adaylarının Rektörlük Personel Daire BaĢkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili
Dekanlıklara/Müdürlüklere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar baĢvuracakları
anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik BaĢarı Belgesi ile
özgeçmiĢ, yayın listesi (baĢlıca araĢtırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha
halinde vereceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koĢullar ile
Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim
Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koĢullarını sağlayan adaylar, baĢvurdukları
anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın
listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmıĢ olması gereklidir.
BĠRĠM/

KADRO UNVANI / ADET

BÖLÜM/ANABĠLĠM
DALI/PROGRAM

YARDIMCI
PROFESÖR

DOÇENT

AÇIKLAMA

BALKAN ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ
BALKAN SĠYASETĠ
VE ULUSL.

1

ĠLĠġKĠLER
BALKAN TARĠHĠ

Bulgaristan ve Balkan Türkleri
üzerine çalıĢmaları bulunmak.
Karadağ üzerine çalıĢmaları

1

bulunmak.

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ
ORTODONTĠ

1
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ

MÜTERCĠM
TERCÜMANLIK

Yükseköğretim Kurumlarında en
3

(ĠNGĠLĠZCE)

az 2 yıl ders verme tecrübesine
sahip olmak.

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ZĠHĠN
ENGELLĠLER
EĞĠTĠMĠ

1

Alanında doktora yapmıĢ olmak.

Sayfa : 182
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Yardımcı
Profesör

Doçent

Açıklama

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
ĠLETĠġĠM

Grafik alanında sanatta yeterlilik

1

SANATLARI

yapmıĢ olmak.
Resim alanında lisans, yüksek

RESĠM

lisans ve sanatta yeterlilik yapmıĢ

1

olmak.
KEġAN MESLEK YÜKSEKOKULU
Yükseköğretim Kurumlarında en

LABORANT VE
VETERĠNER

az 2 yıl ders verme tecrübesine

1

SAĞLIK

sahip olmak.
KEġAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELĠġĠMĠ

Alanında doktora yapmıĢ olmak.

2

KEġAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU
BANKACILIK VE

1

SĠGORTACILIK
GÜMRÜK ĠġLETME

1

ĠġLETME BĠLGĠ

1

YÖNETĠMĠ

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
BĠNA BĠLGĠSĠ

1

Mimarlık alanında doktora yapmıĢ
olmak.

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Makine Mühendisliği doktoralı
MEKANĠK

1

olup, Mekanik alanında yayınları
bulunmak.
Makine Mühendisliği doktoralı

TERMODĠNAMĠK

1

olup, Termodinamik alanında
yayınları bulunmak.

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ
ERGOTERAPĠ

1
TIP FAKÜLTESĠ

GÖZ
HASTALIKLARI
TIBBĠ BĠYOLOJĠ

1
1

Genetik alanında çalıĢmaları
bulunmak.
11744/1-1
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Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, ―Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile
Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
BaĢvuruda bulunacak adaylar, yazıĢma adreslerini içeren, baĢvurdukları bölüm ve
anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiĢ,
4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik
belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalıĢanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet
belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna baĢvuracak
adayların Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığı‘na Ģahsen baĢvurmaları gerekmektedir.
BaĢvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel
Dairesi BaĢkanlığı web sayfasından eriĢebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve
Atanma Kriterleri‘ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak
dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;
ÖzgeçmiĢlerini, (birisi baĢlıca araĢtırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya
yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, bunlara iliĢkin dokümanı, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden,
biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalıĢmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın
dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;
ÖzgeçmiĢlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını
kapsayan 4 takım yayın dosyalarını baĢvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.
Bütün kadrolara baĢvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir.
Bütün kadrolara baĢvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün
olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin
onaylanmıĢ olması gerekir.
BÖL. ANABĠLĠM/
ANASANAT DALI
PROF
DOÇ
AÇIKLAMALAR
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
Türkçe Eğitimi Bölümü
Eski Türk Edebiyatı alanında Doçent
Türkçe Eğitimi
1
olmak, 19. yy. Divan Edebiyatı
konusunda çalıĢmaları olmak.
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Kızılötesi fotodedektörler, fiber optik,
Elektromanyetik Alanlar ve
lazer, LED ve nanoyapılı güneĢ
1
Mikrodalga Tekniği
hücreleri uygulamaları konularında
çalıĢmaları olmak.
Anahtarlamalı Relüktans Motorlarının
Fuzzy Logic ve Sliding Mode Kontrol
Elektrik Makineleri
1
Teknikleri ile Kontrolü konusunda
çalıĢmaları olmak.
TOPLAM
2
1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
ATAMA KARARLARI
–– Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu
Yönetmeliği (SHY-21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 200832/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/112)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/52)
–– Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin
Tebliğ
–– Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Sıra
No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)
–– İletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
–– Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Sermaye Piyasası Kurulunun 28/12/2015 Tarihli ve 36/1712 Sayılı Kararı
–– Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
23 üncü Maddesinin, Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde
Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın 6 ıncı Maddesinin, Makaron Üretimi
ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 23 üncü Maddesinin
Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/12/2015 Tarihli ve
10266 Sayılı Kararı

1

2
3
4
4
5
7

10
11
12
15
22
22
27
40

43

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2012/1195 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/2653 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/4128 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/6576 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 18/11/2015 Tarihli ve 2013/7042 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil)

44
64
88
101
119
123
125
137
230
80 Kr

